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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), 

įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba – savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, įgyvendindama valstybės švietimo strategijos nuostatas, savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos konstitucija, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės 

tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šia programa. 

3. Tarnyba teikia paslaugas, numatytas Tarnybos nuostatuose. Už panaudotas lėšas 

atsiskaito Marijampolės savivaldybės administracijai. 

4. Tarnybos darbuotojų patikėtinis įtraukiamas į svarstymus, planuojant biudžeto poreikį. 

5. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį Tarnybos direktorius pateikia Marijampolės 

savivaldybės tarybai. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

6. Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

8.1 teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

8.2 visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

8.3 sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam pagalbą; 

8.4 pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 

IV SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Programos tikslas – siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, 

puoselėjant darbuotojų vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei 

pozicijai korupcijos atžvilgiu. 



8. Programos uždaviniai: 

8.1 užtikrinti Tarnybos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, 

teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi; 

8.2 didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę; 

8.3 įstaigoje užtikrinti norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui atlikimą. 

8.4 Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Tarnyboje. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal Korupcijos prevencijos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

10. Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas skelbiamas Tarnybos 

internetinėje svetainėje. 

_________________________ 

 


