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ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2019-2021 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingi 

1. Sudaryta darbo grupė, atsakinga už 

apgaulės ir korupcijos prevencijos 

priemonių plano vykdymą ir 

kontrolę. 

2019-2021 m. Darbo grupė sudaryta 

direktoriaus įsakymu 

2. Supažindinti bendruomenę su 
apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programa ir planu. 

2019-2021 Darbo grupė 

3. Kontroliuoti ir koordinuoti 

apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą, teikti 

įstaigos vadovui informaciją ir 

pasiūlymus dėl jo tikslinimo. 

2019-2021 m. Direktorius, 

Darbo grupė 

4. Atlikti apgaulės ir korupcijos 
pasireiškimo įstaigoje tikimybės 

nustatymą. 

2019-2021 m. Darbo grupė 

5. Informacinio skelbimo vietoje 

skelbti apie atsakomybę už 

apgaulės ir korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimus. 

Esant poreikiui Darbo grupė 

6. Skundų, pareiškimų dėl galimų 

apgaulės ir korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų nagrinėjimas. 

2019-2021 m. 
 

Direktorius, 

Darbo grupė 

7. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus, esant būtinybei, įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės 
priemones. 

Esant poreikiui Direktorius, 

Darbo grupė 

8. Vykdyti išorės ar vidaus auditą ir 

užtikrinti jo rekomendacijų 
įgyvendinimą. 

2019-2021 m. Darbo grupė 

9. Mokyklos-darželio interneto 

svetainėje skelbti metines 

finansines ataskaitas ir kt. 
ataskaitas apie įstaigos veiklą. 

1 kartą per ketvirtį 

1 kartą per pusmetį 

1 kartą per metus 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

vyr. buhalteris 

10. Vykdyti viešuosius pirkimus, 

skelbiant ir vykdant juos CVP IS 
priemonėmis. 

2019-2021 m. Viešųjų pirkimų 

komisija, 
organizatoriai 

11. Privačių interesų ir pajamų bei 
turto deklaravimas. 

1 kartą per metus Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
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   direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

12. Nutarimų priėmimo skaidrumas, 
dalyvaujant įvairioje mokyklos- 

darželio bendruomenės veikloje. 

2 kartus per metus Darbo grupė 

13. Apgaulės ir korupcijos prevencijos 
planas peržiūrimas ir papildomas, 

esant poreikiui. 

1 kartą per 2-3 metus Darbo grupė 

14. Korupcijos prevencijos veikla, 

integruota į ugdymo procesą: 

14.1. Fizinis ir psichologinis 

smurtas. 

14.2. Vertybių suvokimas. 

Asmeninė ir bendra atsakomybė. 

14.3. Tolerancijos diena. 

14.4. Lygių galimybių diena. 

14.5. Ugdymo valandėlės 

antikorupcinėmis temomis. 

14.6. Aktyvios ir pilietiškos 

asmenybės ugdymas. 

2019-2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai, socialinis 

pedagogas 

 

 


