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Nr. 
Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

1.  Ar įstaigos interneto svetainėje yra skyrius  

„Korupcijos prevencija“? 

Yra 

2.  Ar įstaigos interneto svetainėje yra  skyriaus 

„Korupcijos prevencija“ poskyriai? 

Iš dešimties poskyrių yra suformuoti 8, trūksta  poskyrių 

„Korupcijos rizikos valdymo poskyris“ ir „Pasiūlymai, 

iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti“. 

3.  Ar yra patvirtinta korupcijos prevencijos 

programa?  

Taip 

4.  Ar skelbiama informacija apie programos 

priemonių vykdymą ir pasiekimų rezultatus 

Taip 

5.  Ar jūsų įstaiga nustato veiklos sritis, kuriuose 

yra didelė korupcijos tikimybė?  

Taip 

6.  Kuriose veiklos srityse 2015-2018 metais 

buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas?  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas  

1) Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje; 

2) Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo 

srityje. 

7.  Ar jūsų įstaiga teikia informaciją visuomenei 

apie pasiūlymų, pateiktų nustačius korupcijos 

pasireiškimo tikimybę, vykdymą ir pasiektus 

rezultatus? 

Taip 

8.  Ar jūsų įstaigoje atliekamas teisės aktų 

/projektų antikorupcinis vertinimas?  

Ne 

9.  Ar yra nustatytų pareigybių, į kurias 

pretenduojant turi būti surinkta informacija 

apie asmenį? 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darbuotojų pareigybių, į 

kurias progimnazijos direktorius prieš skiriant asmenį 

privalo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį 

prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti 

asmenį, nėra.  

Pareigybių sąrašas nesudarytas ir neskelbiamas. 

10.  Ar jūsų įstaigoje yra paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją?  

Taip 

11.  Asmens, atsakingo  už korupcijos prevenciją, 

kontaktiniai duomenys 

Tel: 8 614 68556 

12.  Kaip jūsų įstaiga vykdo visuomenės 

antikorupcinį švietimą?  

Kiekvienoje klasėje per metus įvyksta po 1-2 klasės 

valandėles korupcijos prevencijos temomis. Kiekvienais 

metais progimnazijoje vyksta edukacinis – kūrybinis 

projektas „Būk pilietiškas ir atsakingas“– renginys, kurį 

organizuoja Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų 

ministerijos kartu su nevyriausybine organizacija VŠĮ 

„Projektų valdymo ir mokymo centras“. Rugsėjo mėn. 

klasių mokiniai piešia karikatūras ir surengia parodą, skirtą 

kovai su korupcijos apraiškomis. 3-jų klasių mokiniai 2018 

m. lapkričio 8 d. vyko į Vilniaus teritorinę muitinę, aplankė 

pinigų muziejų.  

13.  Ar jūsų įstaiga yra gavusi pranešimų apie 

galimą korupciją?  

Ne 

14.  Ar jūsų įstaigos interneto svetainėje yra 

reklaminė juosta su nuoroda?  

Yra 

15.  Kaip manote kuriose jūsų įstaigos veiklos 

srityse gali pasireikšti korupcija?  

Nėra tokių sričių 

16.  Ar jūsų įstaigoje buvo organizuoti mokymai 

korupcijos prevencijos tema?  

Progimnazijoje nebuvo organizuoti, bet dalyvavome 

savivaldybėje organizuotuose mokymuose.   

17.  Anketą pildžiusio asmens kontaktiniai 

duomenys 

Tel: 8 614 68556 , el. p. schrita@gmail.com 

Ataskaitą teikė Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  

direktoriaus pavaduotoja R. Suchockienė. 
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