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ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Laukiami rezultatai Atsakingi 

asmenys 

1.  Paskirti asmenis, atsakingus 

už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. Informaciją apie 

atsakingą asmenį paskelbti  

Širvintų sporto centro 

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

2018 m.     

III ketvirtis 

Užtikrinamas korupcijos 

prevencijos įstatymo 

įgyvendinimas, 

sustiprinama kontrolė 

Širvintų sporto centre 

Direktorius 

2.  Širvintų centro korupcijos 

prevencijos 2018–2020 metų 

programos pristatymas  

2018 m.     

IV ketvirtis 

Centro darbuotojai 

supažindinami su 

prevencinėmis 

priemonėmis korupcijos 

pasireiškimui 

Direktorius 

3.  Širvintų sporto centro 

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

skelbti Korupcijos prevencijos 

2018–2020 metų programą ir 

jos priemonių planą 

Nuolat Centro darbuotojai 

informuojami apie 

vykdomą antikorupcijos 

programą 

Direktorius , 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją,      

IT specialistas 

4.  Parengti Širvintų sporto centro 

korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano ataskaitą ir 

pateikti  Širvintų rajono 

savivaldybės administracijai  

 

Kiekvienų 

metų sausio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

Skelbiama informacija 

skirta šviesti 

centro bendruomenę 

apie vykdomas 

korupcijos prevencijos 

priemones  

Direktorius , 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

5.  Širvintų sporto centro 

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

skelbti Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano ataskaitą 

Nuolat Užtikrinamas 

įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

Direktorius , 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją,       

6.  Teisės aktų nustatyta tvarka ir 

terminais atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą Širvintų sporto 

centro veiklos srityje ir išvadą 

pateikti Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos 

Kiekvienų 

metų          

III ketvirtis 

Nustatomos Širvintų 

sporto centro veiklos 

sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 



Centralizuotam vidaus audito 

skyriui 

7.  Širvintų sporto centro 

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“, 

skelbti  korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvadą 

Kiekvienų 

metų          

III ketvirtis 

Užtikrinamas 

įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją,        

8.  Širvintų sporto centro 

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“, 

skelbti informaciją apie 

vykdomas kitas korupcijos 

prevencijos priemones 

(Korupcijos rizikos analizė, 

pranešimai apie korupciją ir 

kt.) 

Nuolat Informacija skirta 

šviesti centro 

bendruomenę apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones ir 

didinti pasitikėjimą 

įstaigos darbu, užtikrinti 

įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumą 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją,      

9.  Užtikrinti skaidrų ir racionalų 

viešųjų pirkimų organizavimą 

ir atlikimą 

Nuolat Skaidresnis viešųjų 

pirkimų organizavimas 

Direktorius, 

viešųjų pirkimų 

organizatorius 

10.  Teisės aktų nustatyta tvarka 

Širvintų sporto centro 

interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie viešuosius 

pirkimus 

Nuolat Užtikrinamas viešumas Viešųjų pirkimų 

organizatorius,  

 

11.  Teisės aktų nustatyta tvarka 

Širvintų sporto centro 

interneto svetainėje skelbti 

biudžeto vykdymo ketvirtines 

ir metines ataskaitas, 

finansinių ataskaitų rinkinius 

Nuolat Užtikrinamas viešumas Vyr. buhalteris 

 

12.  Skatinti Širvintų sporto centro 

darbuotojus dalyvauti Širvintų 

rajono savivaldybėje ar kitų 

institucijų organizuojamuose 

renginiuose (seminaruose, 

mokymuose, paskaitose) 

korupcijos prevencijos, 

skaidrių viešųjų pirkimų 

vykdymo, buhalterinės 

apskaitos  klausimais 

Nuolat Dalyviai pagilins žinias 

apie korupcijos 

prevenciją, skaidrumą 

vykdant viešuosius 

pirkimus, buhalterinę 

apskaitą 

Direktorius 

13.  Koordinuoti ir kontroliuoti 

Širvintų sporto centro 

korupcijos prevencijos 2018–

2020 metų programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą 

Nuolat Kontroliuojamas 

priemonių plano 

įgyvendinimas ir 

pasiekimai 

Direktorius 

 

________________________ 


