
Visagino savivaldybes korupcij os
prevencijos tvarkos apra5o
2 priedas

ISTAIGOS VEIKLOS SRITIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau _ Tamyba).

l'2017-2019 m' asmens mokymosi sunkumq, sutrikimq, pedagoginiq, psichologiniq, asmenybes ir
I3llffi:::roblemq, 

specialiqiq ugdvmosi poreikiq (isrflds utrt.*a*eiq del isrrirtiniq gabumq)

Vertinama istaigos veiklos sritis.

Vertinimo kriteriiai
I. Padaryta koru btrdZio nusikalstama veika
1' Kaip nustatytas korup.iffi
veikos ir I ar kito tapataus pobUdZio, tadiau maiiau
pavojingo teises paZeidimo, uZ kurinumatyta
administracine, tarnybine ar kitokia atsakomybe, faktas
(pu1., teisesaugos institucij ai pradejus ikiteismini tyrimq,
remiantis valstybes kontroles, savivaldybes kontioies ir'
audito tarnybos, vidaus audito skyriaus iSvadose, u.-.rq
skunduose, Ziniasklaido.ie, kita pit"iktu informacii a)?

Korupcinio pobfrdZio nusikalstarnos
veikos ir I ar kito tapataus pobldZio,
tadiau maliau pavoj ingo teises
paZeidimo, uZ kuri numatlrta
administracine, tarnybine ar kitokia
atsakomybe, faktas nustatytas nebuvo.

2. Ar informuciju u@s tarnautojq ir
juridiniq asmenq registrims, ar nustatyi faktai buvo

Ne, nes nustatytq faktq nebuvo

3. Ar istaigoj. r,
asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiskai) 

-

istaigos vadows apie galimus korupcinio pobDdZio 
)

nusjkalstamq veikq ir I ar kitq tapatau, po6UdZio, tadiau
maZiau pavojingq teises paZeidimq istaigoje faktus? Ar

limybes kreiptis (armAt5kai,
anonimi5kai) yra sudarytos.
PraneSimq, skundq nebuvo gauta.

Jei taip, kokios tyrimo iSvados?

4' Ar istaigoje buvo auit@
kokios istaigos veiklq reglamentuojandiq teises uktrl 

'

spragos, istaigos vidaus kontroles sistemos trlkumai ir
kitos priezastys sudare prielaidas sias neteisetas veikas

Ne, nes neteisetq veikq nebuvo

5. Ar buvo imtasi
spragoms Salinti, istaigos vidaus kontroles sistemos
efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate Siq priemoniq
veiksminguma?

Kadangi neteisetq veikq nebuvq
priemoniq numatyti nereikej o.

II. Pagrindinds funkcijm i
administraciia)
I. Ar istaiga istatymq ir tit@
igaliojimus vykdyti kontroles ir prieZiUros funkcijas,
pagrindu prieme butinus teises ui.tur, 

'-----J

nustatandius/detalizuoj andius kontroles/prieZilros
veiksmq, procedflry ar vykdymo formas, tvark4,
periodiSkuma?

2. Ar istaigos priimtuose te@
konkret[s kontroles/prieZilros funkcij as



vykdantyVsprendimur prli-urrr@
padaliniai, atskiri darbuotojai), iSsamiai ir tiksliai
apibreZtos jq teises ir pareigos? Ar Siems subjektams
lesuteikti per platDs igalio.iimai veikti savo nuoZiura?
r. Ar lsralgo.;e pnrmti teises aktai, sprendimai,

:rz.tikrina:tys Lietuvo s Respublikos vie5qf q ir privadiq
interesq derinimo valstybinej e tamyboj e isiatymo
reikalavimtl laikymasi?

5. Ar istaigos priimtuose t
sprendimq priemimo ir kontroles/prieZiuros vykdymo

6. Ar istaigos teises aktai r
kontroles/prieZi[ro s funkcij is vykdanSiq subj ektq veiklo s
ir sprendimq priemimo vidius kontroles (pr.r.r.ir"r,
einamosios, paskesniosios) procedDras? Ar tokia kontrole
ra vykdoma, ar ji pakankamai ,reiksminsa?

ir sprendimq apskundimo tvarka?

T. Ar istaigor prii-t
kontroles/prieZiuro s funkcij as vykdandiq rrb.l.t tq rr""iklo,

8. Ar istaigoje buvogauta 
^rn.r@kitokio pob[dZio informacij os d,:i kontroles/prieZiuros

subjektq veiklos/priimtq sprendimq teisetumo,
pagristumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos

9. Ar istaigos priimti ta
Ar vykdomas nustatytq teisinio reglamentavi.o .prugq *
III. Atskirg vatstybds-ta"n
bei atsakomybd n6ra ilsamiai reglamentuoti
1. Ar istaiga prieme teise
sudaromq komisijq ir pan. darbo ieglamentus, darbuotojq
pareigybiq apra5ymus ar nuostatus,lit.r, teises aktus),
reglamentuoj andius atskiry valstybes tarnautoj q ar
darbuotojq uZdavinius, funkcijas. darbo ir sprendimq
priemimo tvark4, principus, kriterijus, terminus ir
atsakomybg? Ar istaigos darbuotojai pasira5ytinai
supaZindinti su Siais teises aktais?

1) darbo tvarkos taisykles,
2) lygiq galimybiq politika irjos
igyvendinimo tvarkos apraSas,
3) darbuotojq pareigybiq apra5ymai,
4) konfidencialios informacijos valdymo
tvarka,
5) duomenq subjektq teisiq
igyvendinimo Tarnyboj e taisykles.
Visi istaigos darbuotoj ai pasira5ytinai

[staigoje yra priimti reikiami teises

supaZindinti su Siais teises aktais..2. Ar priimant istaig
{skirq valstybes tarnautojq ar darbuotojq uZdavinius,
f-unkcrjp, alsiZvelgta i teises aktuose nustatytus istaigos( os padalinio) uZdavinius, funkcijas?

Priimant istaigos teises aktus,
reglamentuojandius
darbuotojq uZdavinius, funkcijas, buvo
atsiZvelgta i teises
aktais nustatytus istaigos uZdavinius bei

3. Ar istaigos priimtuose ta@ {staigos priimtuose teises aktuose

Ar istaigos priimtuose t.i@
tiksli sprendimq priemimo procedura (pvz.: sprendimq

principai, kriterijai, terminai) vykdani



valstybes ru*ur,o
yra pakankami istaigos uZdaviniams ir funkcijoms funkcijos yra pakankami istaigos

uZdaviniams ir funkcij oms igwendinti.

rjq uZdaviniai ir

4. Ar istaigos priimti t"ire, uktr@
valstybes tarnautojq ir darbuotcjq pavaldum4 ir

fstaigos priimti teises aktai uZtikrina
ai5kq darbuotojq pavaldum4 ir
atskaitingum4. Kadangi Tarnyboje nera
padaliniq vadovq, visi darbuotojai yra
pavaldDs ir atskaitingi direktoriui.

5. Ar istaigo. Ortt*,t
tarnautojq ir darbuotojq veiklos ir sprendimq priemimo
vidaus kontroles (prevencines, einamosios, paskesniosios)
procedlras? Ar tokia kontrole yra vykdomuf ar3i

Taip, sprendimq kontrole vykdoma-i

6. Ar istaigo"
tarnautojq ir darbuotojq tarnybines veiklos vertinimo
tvark4, formas, periodiSkum4?

Reglamentuota Tarnybos nrostutuore,
darbuotoj q pareigybiq apra5ymuose.
Darbuotojq veiklos pri.ii*a vykdo
direktorius.
Tarnyba pagal Institucijq, vykdandiq
mokytojq ir Svietimo pagalb4 teikiandiq
specialistq kvalifikacijos tobulinim4,
veiklos vertinimo ir akreditacijos
taisykles isivertina savo veikl4.
fsivertinimo rezultatai kart4 per metus
yra aptariami ir jiems pritariama
Tarnybos darbuotojq susirinkimuose.
Dqb.ug,oj r+ veikla aptaiama darbuotoj q

T..Ar istaigo;" pri
etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma Sio

inimo/laikymosi kontrole?

laqbo tvarkos taisyklese nurodfr
darbuotoj q elgesio reikalavimai,

irtintas Pedagogq etikos kodeksas.8. Ar istaigos priimti teiGiaktai ffiAr vykdomas nustatytq teisinio reglamentavimo spragq
{staigos nuostatai, darbo tvarkos
taisykles, darbuotojq pareigybiq
apra5ymai yra perZilrimi ir
koreguojami, jei keidiami LR teises

IV. Veikla yra susijusi,
vadinamos teisOmis) suteikimu ar apriboiimu
l.Ar istaiga it
prieme bltinus teises aktus, nustatandius teiiiq
suteikimo/nesuteikimo, teisines atsakomyb.r, titq
teisinio/ekonominio poveikio priemoniq proced[ras? Ar
Siuose teises aktuose aiskiai ir tiksliai reglamentuojama
admini stracines proced[ros eiga, terminii, nustatyii
konkrettls, obj ektyvi ai pamatuoj ami re ikalavi mai
proced[roj e dalyvauj antiems asrn enims (pvz.:
reikalavimai asmenq teisiniam statusui, asmem+
pateikiamiems dokumentams ir kt.)?
2. Ar valstyb
aiSkiai ir tiksliai numatyti leidimus ii kitus dokumentus
iSduodantys / neiSduodantys, teising atsakomybg ir kitas
teisinio/ekonominio poveikio priemones taikantys



darbuotojai;, ur iSra-
kom. petencij a? Ar Siems subj ektams nesuieikti per platiis
igalioj imai veikti savo nuoZi[rur?
3. Aristaigosteises aktai suteikffi
suteikti leidimus ir kitus dokun,enius, t;ikyti teising
atsakomybg, kitas teisinio/ekonominio poveikio
priemores kolegialiai institucijai? Jei taip, ar teises aktai
detaliai reglamentuoj a kolegialios institucij os sudarymo,
sudeties atnauj inimo, nariq skyrimo, administracines
procediiros sprendimo priemimo tvarkq? Ar Sie teises
aktai numato kole gialio s institucij o r ruiiq individuali4
atsakomybg uZ priimtus sprendimus?

imo terminai?

4' Ar istaigos teises at<tuose ltvi@
principai, kuriais vadovauj antis pri imamas sprendimas
i5duoti / nei5duoti leidimus ir kitus dokumentus? Ar
numatyti konkrettis admini stracines procediiros sprendimq

5..Ar teisinir *gtu
tokios veiklos subjektq santykiq skaidrum4? Ar teisinis
reglamentavimas nesukuria nevienodq (taikant isimtis ar
lengvatas kai kuriems tokios veiklos sulSektams; ar
diskriminuoj andiq sqlygq tam tikroj e sriiyj e veikiantiems

6. Ar istaigor,rr.
neisduoti leidimus ir kitus dokumentus priemimo ir tokios

f*.1"_r,ffZitrostkontroles bei sankcijq taikymo tu 6tjU

7.. Ar istaigoj e reglamertrotaffi
leidimus ir kitus dokumentus piiemimo proceso vidaus
kontroles (prevencines, einamosios, paskesniosios)
procedtros?
8. Ar istaigo;e,
suteikiant/nesuteikiant teises, taikomas,,vieno langelio,.

9. Ar istaigoje, i.duoda,t / nei.dr@
suteikiant/nesuteikiant teises, naudoj amo s informacines

iama / idiegta e. valdZios sistema

.l0r Ar irtuigot
i5duodandiq leidimus ir kitus dokurnentus, veiklos ir
priimtq sprendimq apskundimo tvarka? Ar buvo gauta
asmenl+ skundq, praneSimq, kitokio pob[dZio
informacijos del leidimus, iicenciju, i, kit* dokumentus
iSduodandiq arba suteikiandiq rrb;"ttq veiklos/priimt.l
sprendimq teisdtumo, pagristumoi A, turo atliekamas
tokios informacij os tyrimas?
I 1. Ar teises aktai periodi5
nustatytq teisinio reglamentavimo spragq ar toiizijq

V. Daugiausia priima rp..rai-^, t ,,
patvirtinimo
r. Ar lsrarymal lr tatr teises norminiai aktai jstaigai
suteikia teisg priimti norminius teises aktusi Jeilip, ar

fstatymai ir kiti teises normin[i aktai
arnybai suteikia teisg priimti norminius



istaiga p.i.*e rid*i t"G.s ukt,@
norminiq teises aktq priemimo procedur4? Ar istaigoj

lvrevo q\Lt prr\,ruurlu pruug(lur4, Ar lstalgoJe
atliekamas norminiq teises aktq projektq poveikio
korupcijos mastui vertinimas?

teises aktus. Tamyba nera priemusi
vidaus teises aktq, detalizuojandiq
norminiq teises aktq priemimo

2. Ar istaiga prieme t.ise
sprendimq, susijusiq su istaigos turto valdymri, naudojimu
ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybes ar
savivaldybes istaigos patvirtinimo, priemimo prtced[ras?

reglamentuoj andius su turto valdymu,
naudojimu ir disponavimu juo:
I ) buhalterines apskaitos vadovas;

Tarnyba prieme Siuos teises aktus,

) naudojimosi kompiuteriais ir

) pirkimq organizavimo tvarkos

interneto rySiu taisykles;
3) kompiuteriq technines ir programines
irangos naudojimo tvarka;

3. Ar istaiga p
Respublikos vieSqj q pirkimq istatymo reikalavimq
igyvendinim4?

Tamyba turi patvirtintas pirkimq

direktoriaus patvirtintu pirkimq
zavimo tvarkos apraSu.

organizavimo tvarkos apra54.
Vie5qjq pirkimq procedriros yra
vykdomos vadovauj anti s
Vie5qjq pirkimq istatymu, Tarnybos

4. Ar istaigos teises aktuos. n,nffi
sprendimus galintys priimti subjekiai, issamiai ir aiskiai
apibrdZta Siuos sprendimus priimandiq subj ektq
kompetencija? Jei Sie teiseslktai suteikia igatiolimuspriimti sprendimus kolegialiai institucijai, 

-* 
O.iutiui

reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudeties
atnauj inimo, nariq skyrimo, sprendimq priemimo
procedflros? Ar teises aktai num.to koiegialios institucijos
nariq individualiq atsakomybg u:1 priimtus sprendimus?

Tamyboj e veikia neformalioj o
suaugusiqjq Svietimo programq
koordinacine taryba. yra Tarnybos
neformalioj o suaugusiqj q Svietimo
programq koordinacines tarybos darbo
tvarka.

5. Ar istaigos teises aktai regl.am*tr"F$.*A-[
priemimo, kuriems nereikia kitor; valsiybes ar
savivaldybes istaigos patvirtinimo, taip pat sprendimq,
susijusiq su istaigos turto valdymu, naudo.limu ir
disponavimu juo, vidaus kontroles (prevencines,
einamosios, paskesniosios) proceduias?

Tarnyboje yra patvirtintos finansq
kontroles taisykles.
Kiekvienais metais sudaroma
inventorizacijos komisija
ir atliekama turto inventorizacij a.

I .. Ar istaigoj e patvirtintos islaptirG t"f".-".tj *
administravimo, apsaugos ir konlroles tvark4

2..Ar istaigoje buvo uzfiksuota is@
administravimo, apsaugos ir kontroles tvarkos paZeiiimq?
Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas iios tvarkos
paZeidimq prieZastims ar s4lygoms nustatyti? Kokiq
priemoniq buvo imtasi?
3. Ar teis.es aktai, .eglam"n@
informacij o s admini stravimo, ap saugo s ir kontrol es
,u31k?, periodiSkai perZiDrimi? A: vykdomas nustatytq
teisinio reglamentavimo sp rag4 i I ai koliziiu taisvmasi
YII. An.ksiiau atliku
1. Ar valstybes ar savivaldybes ist"rgq. br""



igyvendintot sp."raffi ty.i-@
korupcijos rizikos analizes pate,iktos iekomendacilos ir

2. Ar buvo

T,:y"ll1,-?yiems korupcij o s riziko s veiksniams valdyri

Pastaba' Jei aprasomojoje dalyje nera nurodytinq aplinkybiq, galima deti brgksni arba irasyti Zodi,rNgt'.

Rengeia: metodininke
Monika Gute


