PATVIRTINTA
Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2021 m. sausio 21 d.
įsakymu Nr. V1-9
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE 2020 METAIS
ATASKAITA

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas Širvintų meno mokykloje 2020 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.

1.

Vykdytos korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo Širvintų
meno mokykloje (toliau –
Meno mokykla) veiklos
2020 metais
Atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymas
inventorizacijos srityje.
Informacija paskelbta
Meno mokyklos interneto
svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“.
Išvados pateiktos Širvintų
rajono savivaldybės
administracijos
Centralizuotam vidaus
audito skyriui.

Vadovaujantis Širvintų
rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos
2018–2020 m.
programos
įgyvendinimo
priemonių planu
I tikslo 2 priemonė

Veiksmingumas, pasiekti rezultatai

Pagrindžiantys dokumentai

2020 m. rugsėjo 30 d. atliktas Meno
mokyklos korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas inventorizacijos
srityje.
Nustatyta, kad inventorizacijos sritis,
pagal vertinimo kriterijus, jei formaliai ir
priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybės
rizika, tačiau atsižvelgiant į tinkamą ir
išsamų sprendimų priėmimo proceso
teisinį reglamentavimą, kontrolės
mechanizmus, darbuotojų, vykdančių šias
veiklas, darbo organizavimą, nustatyta,

Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31
d. įsakymas Nr. V1-264 „Dėl
korupcijos tikimybės pasireiškimo
nustatymo Širvintų meno
mokykloje“.

kad korupcijos pasireiškimo rizika
Širvintų meno mokyklos inventorizacijos
srityje yra tinkamai valdoma, todėl
papildomų prevencijos priemonių imtis
nėra būtinybės. Nustatytiems rizikos
veiksniams valdyti ir pašalinti pateikti
siūlymai.
2.

3.

Meno mokykloje paskirtas I tikslo 6 priemonė
atsakingas asmuo, kuriam
pavesta atlikti Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo
įgyvendinimo funkciją.
Informacija apie atsakingą
asmenį paskelbta Meno
mokyklos interneto
svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“.
Meno mokyklos interneto
I tikslo 7 priemonė
svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“
paskelbtas Širvintų
savivaldybės mero
potvarkis ir
Meno mokyklos
direktoriaus įsakymas,
kuriais patvirtinti sąrašai
pareigybių, į kurias skiriant
asmenį pateikiamas
rašytinis prašymas STT dėl
informacijos apie šias
pareigas siekiantį eiti
asmenį.

Atsakingas asmuo rengė korupcijos
priemonių įgyvendinimo Meno
mokykloje ataskaitą, korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą,
informavo ir konsultavo darbuotojus,
skaitė pranešimus korupcijos prevencijos
klausimais Meno mokyklos
bendruomenei.

Širvintų meno mokyklos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr.
199-V „Dėl asmens, atsakingo už
korupcijos prevenciją ir kontrolę,
skyrimo“.

Interneto svetainėje skelbiama
informacija užtikrino Meno mokyklos
veiklos viešumą korupcijos prevencijos
klausimais.

Širvintų savivaldybės mero 2020
m. balandžio 7 d. potvarkis Nr. 610 „Dėl Širvintų rajono
savivaldybės mero 2018 m.
lapkričio 13 d. potvarkio Nr. 6-55
„Dėl pareigybių sąrašo
patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“,
Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2019 m. sausio 30 d.
įsakymas Nr. V1-32 „Dėl pareigų
sąrašo tvirtinimo“.

4.

5.

6.

Meno mokyklos interneto
svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“
skelbiama informacija, kur
galima pranešti apie
pastebėtus korupcijos
pasireiškimo atvejus.
Nuolat buvo tvarkoma ir
atnaujinama informacija
Meno mokyklos interneto
svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“,
skelbta informacija apie
vykdomas korupcijos
prevencijos priemones
(Korupcijos prevencijos
programa ir jos
įgyvendinimo priemonių
planas, programos
įgyvendinimo priemonių
plano ataskaita, korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymas ir kt.).

II tikslo 2, 5 priemonės

Sudaryta galimybė darbuotojams,
gyventojams anonimiškai informuoti apie
jiems žinomas korupcijos apraiškas.
2020 m. pranešimų neužfiksuota.

III tikslo 2 priemonė

Interneto svetainėje skelbiama
informacija užtikrino įgyvendinamų
korupcijos prevencijos priemonių
viešumą, supažindino ir švietė gyventojus
apie vykdomas korupcijos prevencijos
priemones Meno mokykloje, didino
bendruomenės narių pasitikėjimą įstaigos
darbu.

Širvintų meno mokyklos
korupcijos prevencijos 2018–2020
metų programa, patvirtinta Širvintų
meno mokyklos direktoriaus 201809-21 įsakymu Nr. 200-V „Dėl
Širvintų meno mokyklos
korupcijos prevencijos 2018–2020
metų programos tvirtinimo“;
Korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimo Širvintų meno
mokykloje 2019 metais ataskaita,
patvirtinta Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2020-01-20 Nr. V1-11
„Dėl Korupcijos prevencijos
priemonių įgyvendinimo Širvintų
meno mokykloje 2019 metais
ataskaitos tvirtinimo“ ir kiti
dokumentai skelbiami Meno
mokyklos interneto svetainėje
www.menomokykla.lt

Toliau buvo įgyvendinama
Meno mokykloje
Neformaliojo suaugusiųjų
antikorupcinio švietimo
programa 2019–2020
metams.

IV tikslo 2 priemonė

Bendruomenė supažindinta su korupcijos
apraiškomis, kovos su korupcija
priemonėmis.
Priemonių įgyvendinimas 2020 metais
skelbiamas šios lentelės 7, 8, 9, 10
punktuose

Neformaliojo suaugusiųjų
antikorupcinio švietimo programa
2019–2020 metams, patvirtinta
Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2019-01-10 įsakymu
Nr. V1-13 „Dėl Neformaliojo
suaugusiųjų

7.

Meno mokyklos
darbuotojai 2020 metais
dalyvavo kitų institucijų
organizuojamuose
renginiuose (seminaruose,
paskaitose) korupcijos
prevencijos, buhalterinės
apskaitos, vidaus politikos
kūrimo, organizavimo ir
vykdymo klausimais.

IV tikslo 5 priemonė

Seminarų ir mokymų dalyviai pagilino
žinias profesinės etikos ir korupcijos
prevencijos srityse, skaidrumą vykdant
buhalterinę apskaitą, kuriant finansų
kontrolės ir vidaus kontrolės politiką.

8.

2020 m. vasario 17 d.
Mokytojų tarybos posėdyje
darbuotojai supažindinti su
korupcijos prevencijos
priemonių įgyvendinimo
meno mokykloje 2019
metais ataskaita.

IV tikslo 6 priemonė

Formuotas darbuotojų vieningas
suvokimas apie korupcijos reikšmę,
korupcijos prevencijos priemonių
vykdymą Meno mokykloje.

antikorupcinio švietimo programos
2019–2020 metams tvirtinimo“
2020 m. kovo 31 d. vyriausiasis
buhalteris dalyvavo mokymuose
„Kaip spręsti santykius su
darbuotojais COVID-19
akivaizdoje “.
2020 m. birželio 10 d. vyriausiasis
buhalteris dalyvavo seminare
„Darbo užmokesčio ir
komandiruočių išlaidų apskaita ir
apmokestinimas pasibaigus
ekstremaliai situacijai Lietuvoje“.
2020 m. spalio 6 d. metodininkas
dalyvavo Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos
organizuotame seminare „Kovos su
korupcija programų ir jų
įgyvendinimo planų rengimas“.
2020 m. lapkričio 12 d. vyriausiasis
buhalteris dalyvavo seminare
„Darbo užmokestis 2021 m.:
naujovės ir netipiniai skaičiavimo
atvejai“.
2020 m. gruodžio 10 d.
metodininkas dalyvavo seminare
„Vidaus kontrolės kūrimas
viešajam sektoriui“.
Mokytojų tarybos posėdžio 202002-17 protokolas Nr. 1-MPP.

9.

2020 m. vasario 17 d.
Meno mokyklos
nepedagoginiai darbuotojai
supažindinti su korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo meno
mokykloje 2019 metais
ataskaita.

IV tikslo 6 priemonė

Formuotas darbuotojų vieningas
suvokimas apie korupcijos reikšmę,
korupcijos prevencijos priemonių
vykdymą Meno mokykloje.

Nepedagoginių darbuotojų
pasitarimo protokolas Nr.1.

10.

2020 m. rugpjūčio 25 d.
Mokytojų tarybos posėdyje
darbuotojai supažindinti su
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymu
Širvintų meno mokykloje
2020 m.
2020 m. rugpjūčio 25 d.
Meno mokyklos
nepedagoginiai darbuotojai
supažindinti su korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymu Širvintų meno
mokykloje 2020 m.
2020 m. lapkričio 18 d.
Mokytojų tarybos posėdyje
darbuotojams pristatytas
pranešimas „Korupcijos
prevencija“.

IV tikslo 6 priemonė

Darbuotojai klausėsi pranešimo apie
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Meno mokykloje reikšmę ir
būtinybę.

Mokytojų tarybos posėdžio 202008-25 protokolas Nr. 4-MPP.

IV tikslo 6 priemonė

Darbuotojai klausėsi pranešimo apie
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Meno mokykloje reikšmę ir
būtinybę.

Nepedagoginių darbuotojų
pasitarimo protokolas Nr.2.

IV tikslo 6 priemonė

Darbuotojai supažindinti su pagrindiniais
Lietuvos Respublikoje galiojančiais
įstatymais, nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais korupcijos
prevenciją, Širvintų rajono savivaldybės
antikorupcine programa ir kitais
dokumentais. Kalbėta apie korupcijos
apraiškas ir jų mažinimo galimybes.
Formuotas darbuotojų sąmoningumas,
pilietiškumas.

Mokytojų tarybos posėdžio 202011-18 protokolas Nr. 5-MPP.

11.

12.

13.

2020 m. lapkričio 18 d.
Meno mokyklos
nepedagoginiams
darbuotojams pristatytas
pranešimas „Korupcijos
prevencija“.

14.

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 skelbiama
informacija apie viešuosius
pirkimus, finansinės
ataskaitos ir kita
informacija.
Meno mokykloje 2020
metais patvirtinti nauji
dokumentai, kurių atskiros
dalys glaudžiai siejamos su
korupcijos prevencija:

15.

IV tikslo 6 priemonė

Darbuotojai supažindinti su pagrindiniais
Lietuvos Respublikoje galiojančiais
įstatymais, nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais korupcijos
prevenciją, Širvintų rajono savivaldybės
antikorupcine programa ir kitais
dokumentais. Kalbėta apie korupcijos
apraiškas ir jų mažinimo galimybes.
Formuotas darbuotojų sąmoningumas,
pilietiškumas.

Nepedagoginių darbuotojų
pasitarimo protokolas Nr.3.

Interneto svetainėje skelbiama
informacija užtikrino Meno mokyklos
veiklos viešumą, supažindino ir švietė
gyventojus apie vykdomas prevencijos
priemones, susijusias su korupcija, didino
pasitikėjimą įstaigos darbu.

Informacija skelbiama Meno
mokyklos interneto svetainėje
www.menomokykla.lt

Padidėjęs darbuotojų sąmoningumas,
motyvacija korupcijos prevencijos srityje.

Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d.
įsakymas Nr. V1-201 „Dėl vidaus
kontrolės įgyvendinimo Širvintų
meno mokykloje tvarkos aprašo
tvirtinimo“.

„Vidaus kontrolės
įgyvendinimo Širvintų
meno mokykloje tvarkos
aprašas“ ir
„Širvintų meno mokyklos
interesų deklaravimo ir
interesų konfliktų
sprendimo tvarkos
aprašas“.

Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d.
įsakymas Nr. V1-178 „Dėl Širvintų
meno mokyklos interesų
deklaravimo ir interesų konfliktų
sprendimo tvarkos aprašo
tvirtinimo“.

____________________________________________

