
Visagino savivaldybes korupcijos
prevencij os tvarkos apraSo
1 priedas

ISTAIGOS VEIKLOS SRIEIU ATITIKTIES NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS
VERTINIMO KLAUSIMYNAS

Visagino Svietimo
ISskirtos istaigos veiklos sritys
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mokymosi sunkumq, sutrikimq, p.auiogt,rtq, fsichologiniq,

ll3nybes ir ugdymosi problemq, specialiqiq ugdymosi poreikirl (issfyius aisiranaaneiq deli5skirtiniq gabumq) vertinimas

I5skirtq veiklos sriiiq
atitiktis vertinimo

kriterijams
(nurodoma ,rtaip(, jei

atitinka vertinimo
kriteriiu, arba

I. Padaryta korupcinio tidiio nusikalstama veika
1. Arper analizuojamq laikotarp
pobudzio nusikalstamq veikq atr.ej ai (koiupcinio pobudzio
nusikalstamos veikos - kysininhavimas, tarpininko kysininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viesojo
administravimo sektoriuje arba teikiant ri.s4riu, paslaugas siekiant sau
ar kitiems asmenims naudos:
piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba lgalioj imq virsij imas,
piktnaudZiavimas ofi cialiais i galioj imais, dJkumentq ar niatavimo
priemoniq suklastoj imas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar
i55vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties
atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turtq
pateikimas, nusikalstamu budu igytq pinigq ar turto legalizavimas,
kii.imasis i valstybes tarnautojo ar viesojo administravlmo funkcijas
atliekandio asmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, tai tokiq veikq
padarymu siekiama ar reikalaujama kysio, papirkimo arta nuslepii ar

2. Ar istaigoje uZfiksugti kiti
kuriuos numatyta administracine, tamybine (drausminl; ar kitokia

2.Pug"irdi.Cr frrk"ijor y.u k
1. Ar istaigai (istaigos nadaliniui,
darbuotojams) suteikti.igaliojimai vykdy.ti ,.ikl4, skirt4 priZiureti kaip
jiems nepavaldDs fiziniai irlar juridiniai asmenys tait<osilstatymq, kitri
teises aktq reikalavimrl atitinkamoje valdymo sritvie?
2' Ar istaigai suteikti igaliolimai@
nesusijusias su istaigos vidaus administravimu?
3. Atskirq valstybds tarnautojq
bei atsakomyb6 n6ra iSsamiai r,eglamentuoti.
1. Ar valstybes tamautojq ir darbu
vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimq priemimo tvarka apibrezti
istaigos administraciniuose ar kituose teises aktuose?



2. Arpriimti istaigos administraciniai aktai, b@
teises norminiams @glqqfgyvendinti?

taip

3..Ar istaigos valstybes tarnautojams ar darbuoio@
priimti sprendimus savo nuoZifira?

taip

4. Ar nustatyta valstybes tarnautoiq ar aai@
administraciniq sprendimq ar veiklos kontroles tvarka ir apibreZta jq
atsakomybe istaigos teises aktuose?

taip

4.VeikIayrasusijusisuIeidirnq,nuolaidq,lengvatq
gpfrn"jt*g---
l.Aristaigai(istaigospadaliniui,atskiriemsvatry
darbuotojams) suteikti igaliojimai isduoti leidimus, licencijas, suteikti
nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas isduoti
arba sustabdyti, panaikinti jq galiojimE ar kitaip jas apriboti, tait<yti
teises aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti,
nagrineti teises paZeidimus ir priimti sprendimus del teisines
atsakomybes priemonitl taikymo?

ne

5.Daugiausiapriimasprendimus,kuriemsnereikiaki
patvirtinimo.
l.Aristaigai(istaigospadaliniui,josatskirie-s@
ar darbuotoj ams) suteikti igalioj imai savarankiskai priimti sprendimus,
susijusius su valstybes ar savivaldybes turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo?

ne

].Aristaigai(istaigospadaliniui,atskiriemsv@
darbuotoj ams) suteikti igalioj imai savarankiskai priimti sprendimus,
susi.iusius su viesaisiais pirkimais?

taip

3. Ar istaigai (istaigos padaliniui, atskiriems valstybes iamautojams ar
darbuotoj ams) suteikti igalioj imai savarankiskai priimti sprendimus
administracinio reglamentavimo, administraciniq paslaugq t.iki-o,
viesqiq paslaugq teikimo administravimo srityje, [ai sie iprendimai
susrjg keliq rfiSiq visuomeniniq santykiq reguliavimu ir (ar) kitq istaigq
valdymo sritimi ar kompetencija, tadiau teises aktai nenustato piierotei
derinti juos su kitomis valstybes ar savivaldybes istaigomis ir (ar)
nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos patvirtinimo?

taip

6. Naudojama valstybos ar tarnybos pasraptl s"oara.rti irrro.rn.aciia
l. Ar istaigos (os padalinio, valstybes tarnautojq ar darbuotojq; veikla
susijusi su informacijos islaptinimu ar isslaptinimu, islaptintos
informacijos naudojimu ar jos apsauga?

ne

2. Ar atskiri istaigos valstybes tarnautojai a. aar@
informacij os rengej ai ?rba gavej ai?

ne

7. Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo ntxtatyta veitAos trut<umu.
l. Ar specialiqiq tyrimq tarnyba teises aktq nustatyta tvarka ittito
korupcijos rizikos analizg istaigoje ir jos vadovui pateike isvad4 del
korupcij os rizikos analizes?

ne

2. Jei Specialiqjq tyrimq tarnyba atliko korupcijo@
pateiktoje iSvadoje buvo nurodyti konkretts istaigos veiklos trlkumai ir
teiktos rekomendaciios j ie{ns Salinti?

ne

Naudojantklausimyn4nustatyta,kad5ioseistaigosvei
pasireiSkimo tikimybe (veiklos sritis priskiriama prie sridiq, kurioseigzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, jeigu atitinka vien4 arba kelis vertinimo kriterijus):
Darbuotojr+ funkciir+ paskirstymo sriditl ivertinimas Qtitinka 3.I,3.2,3-.2.,3.4,5.2,5.3 kriteriius.
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