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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE  2018 METAIS 

ATASKAITA 

2019-01-18 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas Širvintų meno mokykloje  2018 metais vykdytas vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planu, Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų 

programa. 

 

Eil. Nr. Vykdytos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 

Širvintų meno mokykloje (toliau – Meno mokyklos) veiklos 

2018 metais 

Vadovaujantis Širvintų rajono 

savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2018–2020 m. 

programos įgyvendinimo 

priemonių planu  

Pastabos 

1.  2018 m. rugsėjo 7 d. atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas asmenų įdarbinimo srityje. Informacija paskelbta 

Meno mokyklos interneto svetainės www.menomokykla.lt. 

Korupcijos prevencijos skyriuje. 

Tikimybės įvertinimo klausimynas pristatytas Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos centralizuotam vidaus audito 

skyriui. 

I tikslo 3 priemonė. Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 

4 d. įsakymas Nr. 162-V „Dėl 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo Širvintų 

meno mokykloje“. 

2.  2018 m. atnaujinta ir patvirtinta Širvintų meno mokyklos 

korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa.  

Programa skelbiama Meno mokyklos interneto svetainės 

Korupcijos prevencijos skyriuje. 

I tikslo 4 priemonė.  Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 

21 d. įsakymas Nr. 200-V 

„Dėl Širvintų meno mokyklos 

korupcijos prevencijos 2018–

2020 metų programos 

tvirtinimo“. 

http://www.menomokykla.lt/


3.  Meno mokykloje paskirtas atsakingas asmuo, kuriam pavesta 

atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 

įgyvendinimo funkciją. Informacija apie atsakingą asmenį 

paskelbta Meno mokyklos interneto svetainės Korupcijos 

prevencijos skyriuje. 

I tikslo 6 priemonė. Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 

21 d. įsakymas Nr. 199-V 

„Dėl asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, skyrimo“. 

4.  Meno mokyklos interneto svetainėje paskelbtas Širvintų 

savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 13 d. potvarkis Nr. 6-55 

„Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas, 

sąrašas pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis 

prašymas STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti 

asmenį.  

I tikslo 7 priemonė.  

5.  Meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ skelbiama informacija, kur galima pranešti apie 

pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

II tikslo 2 priemonė, 5 priemonė. 

 

 

6.  Nuolat buvo tvarkoma ir atnaujinama  informacija Meno 

mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.  

Apie informacijos skelbimą ir atnaujinimą interneto svetainėje 

Meno mokykla informaciją pateikė 2018 m. rugsėjo 26 d. raštu 

Nr. S-69 ir 2018 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. S-106 Širvintų 

rajono savivaldybės administracijos Antikorupcijos komisijai. 

Užpildytas savivaldybės administracijos Antikorupcijos 

komisijos klausimynas. 

III tikslo 2 priemonė.  

7.  2018 metais Neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinė švietimo 

programa nebuvo atnaujinta. Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyriui ataskaita pateikta apie programos 

įgyvendinimą ir veiksmingumą. Savivaldybės gyventojai 

supažindinti su korupcijos keliamu pavojumi, didėja šių asmenų 

nepakantumas korupcijai. 

2018 m. vasario 19 d. mokyklos darbuotojų susirinkime  

pristatyta Meno mokyklos korupcijos prevencijos ataskaita už 

2017 metus, pateikta informacija apie mokyklos 2018 m. gautus 

asignavimus ir jų skaidrų panaudojimą. 

IV tikslo 2 priemonė, 6 priemonė.  



2018 m. rugpjūčio 29 d. Meno mokyklos darbuotojų posėdyje 

vyriausioji buhalterė pristatė darbo apmokėjimo sistemos 

naujoves, reikalavimus. 

2018 m. spalio 8 d. įvyko gydytojos Nelės Tocionytės seminaras 

„Etiniai bendravimo aspektai ir korupcijos prevencija sveikatos 

sistemoje“ Meno mokyklos Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojams, mokyklos darbuotojams. 
2018 m. spalio 24 d. Meno mokyklos bendruomenei (tėvų  

susirinkime) pristatytos mokyklos mokinių asmens duomenų 

apsaugos taisyklės. 

2018 m. spalio 30 d. mokytojų susirinkime pristatyta Meno 

mokyklos korupcijos prevencijos  2018–2020 metų programa. 

Kalbėta apie korupcijos prevencijos vykdymą ir įgyvendinimą 

Meno mokykloje. 

8.  2018 m. balandžio 5 d. dvi Meno mokyklos darbuotojos 

dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos padalinių 

ir savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų 

mokymuose tema „Korupcijos rizikos: valstybės ir savivaldybių 

turto valdymas bei viešieji pirkimai“. 

IV tikslo 5 priemonė.  

9.  Meno mokyklos darbuotojai 2018 metais dalyvavo kitų 

institucijų organizuojamuose 6 renginiuose (seminaruose, 

paskaitose) korupcijos prevencijos, skaidrių viešųjų pirkimų 

vykdymo, etatinio mokytojų apmokėjimo klausimais. 

 

  

10.  Meno mokykloje nuolat kontroliuojamas gautos labdaros, 

paramos, biudžetinės įstaigos pajamų panaudojimas. 

Organizuodama ir vykdydama viešųjų pirkimų procedūras, 

Meno mokykla vadovaujasi patvirtinta mažos vertės pirkimų 

vykdymo ir organizavimo tvarka.   

Meno mokyklos interneto svetainėje www.menomokykla.lt 

skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus, finansinės 

ataskaitos ir kita informacija. 

 Meno mokyklos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymas Nr. 60-V „Dėl  

Širvintų meno mokyklos 

mažos vertės pirkimų 

vykdymo ir organizavimo 

tvarkos tvirtinimo“. 

 _______________________________________________ 

Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė 

http://www.menomokykla.lt/

