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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE  2021 METAIS 

ATASKAITA 

2022-01-24 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas Širvintų meno mokykloje  2021 metais vykdytas vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės 

2021–2023 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planu, Širvintų meno mokyklos (toliau – Meno mokykla) korupcijos prevencijos 2021–

2023 metų programa. 

Eil. 

Nr. 

Vykdytos korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimo Širvintų meno mokykloje (toliau – 

Meno mokyklos) veiklos 2021 metais 

Veiksmingumas, pasiekti rezultatai Pagrindžiantys dokumentai 

1.  Meno mokykloje paskirtas atsakingas asmuo, kuriam 

pavesta atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo įgyvendinimo funkciją. 

Informacija apie atsakingą asmenį paskelbta Meno 

mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos 

prevencija“. 

Atsakingas asmuo rengė 2020 metų  

ataskaitą, korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą, informavo ir 

konsultavo darbuotojus, skaitė pranešimus 

korupcijos prevencijos klausimais, 

organizavo seminarus 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“. 

2.  Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

darbuotojų darbo organizavimo srityje. Informacija 

paskelbta Meno mokyklos interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“. Išvados pateiktos Širvintų 

rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam 

vidaus audito skyriui. 

2021 m. rugsėjo 23 d. atliktas Meno 

mokyklos korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas darbuotojų darbo 

organizavimo srityje. Nustatyta, kad 

darbuotojų darbo organizavimo 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 

Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. 

įsakymas Nr. V1-130 „Dėl 

korupcijos tikimybės pasireiškimo 

nustatymo Širvintų meno 

mokykloje“. 



teisinį reglamentavimą, kontrolės 

mechanizmus, darbuotojų, vykdančių šias 

veiklas darbo organizavimą, galima teigti, 

kad korupcijos pasireiškimo rizika Meno 

mokyklos darbuotojų darbo organizavimo 

srityje yra tinkamai valdoma, todėl 

papildomų prevencijos priemonių imtis 

nėra būtinybės. Užtikrinant skaidrų 

darbuotojų darbo organizavimo ir 

vykdymo procesą buvo numatytos 

atitinkamos procedūros, nustatytiems 

rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti 

pateikti siūlymai. 

3.  Meno mokyklos interneto 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 Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybai (toliau – STT)  dėl informacijos apie 

šias pareigas siekiantį eiti asmenį. 

Interneto svetainėje skelbiama informacija 

užtikrino Meno mokyklos veiklos viešumą 

korupcijos prevencijos klausimais. 

Širvintų savivaldybės mero 2021 m. 

gruodžio 7 d. potvarkis Nr. 6- 58 

„Dėl pareigybių sąrašo 

patvirtinimo“, Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 2021 m. 

gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V1-289 

„Dėl pareigų sąrašo tvirtinimo“. 

4.  Meno mokyklos interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija, kur 

galima pranešti apie pastebėtus korupcijos 

pasireiškimo atvejus. 

Sudaryta galimybė darbuotojams, 

gyventojams anonimiškai informuoti apie 

jiems žinomas korupcijos apraiškas.  

2021 m. pranešimų neužfiksuota. 

 

5.  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.). 

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 2021–2023 metų 

programa, patvirtinta Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 2020-12-31 

įsakymu Nr. V1-437 „Dėl Širvintų 

meno mokyklos korupcijos 

prevencijos 2021–2023 metų 

programos tvirtinimo“; Korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimo 



Širvintų meno mokykloje 2020 

metais ataskaita, patvirtinta Širvintų 

meno mokyklos direktoriaus 2021-

01-21 Nr. V1-9 „Dėl Korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimo 

Širvintų meno mokykloje 2020 

metais ataskaitos tvirtinimo“ ir kiti 

dokumentai skelbiami Meno 

mokyklos interneto svetainėje 

www.menomokykla.lt 

6.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikta Meno 

mokyklos informacija ir užpildytas Širvintų rajono 

savivaldybės korupcijos rizikos valdymo vertinimo 

vidaus audito klausimynas.  

Surinkta informacija ir patikrinta 

korupcijos prevencijos srityje vykdyta 

veikla. 

Meno mokyklos 2021-09-13  

siunčiamasis raštas Nr. S-47 „Dėl 

vidaus audito atlikimo“ Širvintų 

rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuotam vidaus audito 

skyriui. 

7.  Meno mokykloje nuolat kontroliuojamas gautos 

labdaros, paramos, biudžetinės įstaigos pajamų 

panaudojimas. Organizuodama ir vykdydama viešųjų 

pirkimų procedūras, Meno mokykla vadovaujasi 

patvirtinta viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, 

organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos 

aprašu. Teisės aktų nustatyta tvarka meno mokyklos 

interneto svetainėje skelbiama informacija apie 

viešuosius pirkimus.  

Užtikrintas viešumas. www.menomokykla.lt 

8.  Meno mokyklos darbuotojai informuoti apie metinį 

biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų 

panaudojimą. Meno mokyklos biudžeto suvestinės 

skelbiamos Meno mokyklos interneto svetainėje. 

Užtikrintas viešumas.  Širvintų meno mokyklos 2021 m. 

vasario 17 d. darbuotojų posėdžio 

protokolas Nr. D1-1. 

Širvintų meno mokyklos 2021 m. 

gruodžio 28 d. darbuotojų posėdžio 

protokolas Nr. D1-2. 

www.menomokykla.lt 

http://www.menomokykla.lt/
http://www.menomokykla.lt/


9.  Meno mokyklos darbuotojai supažindinti su korupcijos 

prevencijos 2021–2023 metų programa (toliau – 

programa) ir priemonių planu jai įgyvendinti.  

Programa ir priemonių planas paskelbti Meno 

mokyklos  interneto  svetainės skyriuje „Korupcijos 

prevencija“. 

Meno mokyklos darbuotojai  

supažindinti su programa, jos tikslu, 

uždaviniais korupcijos  priemonių planu 

2021–2023 metams. 

Širvintų meno mokyklos 2021 m. 

vasario 17 d. darbuotojų posėdžio 

protokolas Nr. D1-1. 

10.  Parengta ir pristatyta Meno mokyklos darbuotojams 

Meno mokyklos korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano ataskaita 2020 metais. 

Ataskaita paskelbta interneto  svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“. 

Darbuotojai  supažindinti su  

įgyvendintomis Meno mokykloje 

korupcijos prevencijos priemonėmis 2020 

metais. Formuotas darbuotojų vieningas 

suvokimas apie korupcijos reikšmę, 

korupcijos prevencijos priemonių 

vykdymą Meno mokykloje. 

 

Širvintų meno mokyklos 2021 m. 

vasario 17 d. darbuotojų posėdžio 

protokolas Nr. D1-1. 

11.  Darbuotojai išklausė nuotolinę STT paskaitą „Interesų 

konfliktai ir jų valdymas“. 

Darbuotojai įgijo daugiau žinių apie 

korupciją, interesų konfliktus ir jų 

valdymą. 

Širvintų meno mokyklos 2021 m. 

vasario 17 d. darbuotojų posėdžio 

protokolas Nr. D1-1. 

12.  Meno mokyklos 3 darbuotojai dalyvavo savivaldybės 

ar kitų institucijų  organizuojamuose 5 renginiuose 

(mokymuose seminaruose, paskaitose) susijusiais su  

korupcijos prevencijos klausimais. 

Darbuotojai įgijo daugiau žinių apie 

korupcijos pasekmes ir prevencijos 

priemones. 

 

13.  2021 m. gruodžio 7 d. Meno mokyklos darbuotojų 

komanda dalyvavo STT tiesioginėje transliacijoje 

moksleivių konkurso  „Skaidrumą kuriame kartu“ 

nugalėtojų apdovanojime ir  STT stendo pristatyme. 

Darbuotojai supažindinti su gražia 

iniciatyva kuriant skaidrumą mokyklose, 

pagilino žinias korupcijos prevencijos 

srityje. 

 

14.  2021 m. gruodžio 9 d. Meno mokyklos interneto 

svetainėje pateikta informacija Tarptautinės 

antikorupcijos dienos proga. 

Darbuotojai ir kiti bendruomenės nariai 

susipažino su informacija  apie Tarptautinę 

antikorupcijos dieną. 

www.menomokykla.lt 

 _______________________________________________ 

Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė 

http://www.menomokykla.lt/

