PATVIRTINTA
Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2020 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. V1-11
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE 2019 METAIS
ATASKAITA
Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas Širvintų meno mokykloje 2019 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
2019 metais

1

Užpildyta savivaldybės anketa apie korupcijos prevencijos
priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis.

Vadovaujantis Širvintų rajono
savivaldybės korupcijos
prevencijos 2018–2020 m.
programos įgyvendinimo
priemonių planu
I tikslo 6 priemonė

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turto I tikslo 2 priemonė
valdymo ir naudojimo srityje. Informacija paskelbta Tarnybos
interneto svetainės „Korupcijos pasireiškimo tikimybės“
skyriuje.

2

3.

Tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Širvintų savivaldybės I tikslo 7 priemonė
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.

Pastabos

Užpildyta 2019 m. gegužės
mėn.

Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2
d. įsakymas Nr. V1-186 „Dėl
korupcijos tikimybės
nustatymo Širvintų meno
mokykloje“.

4.

2018 m. rugsėjo 7 d. atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės I tikslo 3 priemonė.
nustatymas asmenų įdarbinimo srityje. Informacija paskelbta
Meno mokyklos interneto svetainės www.menomokykla.lt.
Korupcijos prevencijos skyriuje.

Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo
4 d. įsakymas Nr. 162-V „Dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Širvintų
meno mokykloje“.

5.

Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 I tikslo 4 priemonė.
metų programa skelbiama Meno mokyklos interneto svetainės
Korupcijos prevencijos skyriuje. Visi mokyklos darbuotojai yra
susipažinę su programa.

6.

Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje II tikslo 2, 5 priemonės
„Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija, kur galima
pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

Širvintų meno mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo
21 d. įsakymas Nr. 200-V
„Dėl Širvintų meno mokyklos
korupcijos prevencijos 2018–
2020 metų programos
tvirtinimo“.
Sudaryta galimybė
darbuotojams anonimiškai
informuoti apie jiems žinomas
korupcijos apraiškas.

7.

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“.

8.

Meno mokyklos interneto svetainėje paskelbta korupcijos IV tikslo 2 priemonė, 6 priemonė.
prevencijos ataskaita už 2019 metus, pateikta informacija apie
mokyklos 2019 m. gautus asignavimus ir jų skaidrų
panaudojimą.

9.

2019 m. rugpjūčio 22 d., birželio 11 d. Meno mokyklos
darbuotojų posėdžiuose metodininkė D. Chadusevičienė
pristatė darbo apmokėjimo sistemos naujoves, reikalavimus.
Vyriausioji buhalterė D. Kamarauskienė pristatė darbo
apmokėjimo tvarką.
2019 m. gruodžio 9 d. įvyko paskaita „Korupcijos atžvilgiu
rizikingos sritys ir korupcijos prevencija“ Meno mokyklos
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, mokyklos
darbuotojams.

10.

Meno mokyklos darbuotojai 2019 metais dalyvavo kitų
institucijų organizuojamuose 6 renginiuose (seminaruose,
paskaitose) korupcijos prevencijos, skaidrių viešųjų pirkimų
vykdymo, etatinio mokytojų apmokėjimo klausimais.

11.

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 mokyklos direktoriaus
2019 m. gruodžio 31 d.
įsakymas Nr. V1–316 „Dėl
viešųjų pirkimų vykdymo“

