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DĖL INFORMACIJOS APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 M. PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANE NURODYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

Teikiame korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą:  

 

Priemonės eiga Priemonės įgyvendinimo 

laikas 

Tikslingumas 

Paskirtas atsakingas asmuo - 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Algimantas Kmitas, el. p. 

sirvintusportas@gmail.com, tel. 

(8 382) 51 890. 

 

2018 m. III ketvirtis Užtikrintas korupcijos 

prevencijos įstatymo 

įgyvendinimas, sustiprinta 

kontrolė Širvintų sporto centre 

Patvirtinta sporto centro korupcijos 

prevencijos 2018-2020 m. programa 

2018-10-09  Darbuotojai supažindinti su 

prevencinėmis priemonėmis 

Širvintų sporto centro interneto 

svetainėje www.sirvintusportas.lt  

paskelbta korupcijos prevencijos 

2018-2020 m. programa ir 

įgyvendinimo priemonių planas 

2018-10-15 Centro darbuotojai informuoti 

apie vykdomą antikorupcijos 

programą 

Parengta Širvintų sporto centro 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

ataskaita ir pateikta Širvintų rajono 

savivaldybės administracijai 

2019-01-18 Paskelbta informacija švies 

centro bendruomenę apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

Atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas Centro 

paslaugų teikimo, organizavimo ir 

vykdymo srityje ir pateiktas Širvintų 

rajono savivaldybės centralizuotam 

vidaus audito skyriui 

 

2018-09-07 

 

Nustatyta Širvintų sporto 

centro veiklos sritis, kurioje 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Paskelbta Širvintų sporto centro 

interneto svetainėje 

www.sirvintusportas.lt  pasireiškimo 

tikimybės nustatymo išvada 

2018-09-07 

 

Užtikrinamas įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

mailto:sirvintusportas@gmail.com
mailto:sirvintusportas@gmail.com
http://www.sirvintusportas.lt/
http://www.sirvintusportas.lt/


Užtikrintas racionalus viešųjų 

pirkimų organizavimas ir atlikimas  

2018 m. I – IV ketvirtis Užtikrintas skaidresnis viešųjų 

pirkimų organizavimas 

Skelbiama Širvintų sporto centro 

interneto svetainėje 

www.sirvintusportas.lt informaciją 

apie vykdomas korupcijos 

priemones 

Nuolat Informacija skirta šviesti centro 

bendruomenę apie vykdomas 

korupcijos prevencijos 

priemones ir didinti 

pasitikėjimą įstaigos darbu, 

užtikrinti įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumą 

Teisės aktų nustatyta tvarka 

interneto svetainėje skelbiama 

informacija apie viešuosius 

pirkimus, biudžeto vykdymo 

ketvirtines ir metines ataskaitas, 

finansinių ataskaitų rinkinius 

Nuolat Užtikrinamas viešumas 

Širvintų sporto centro darbuotojams 

sudaromos sąlygos dalyvauti 

Širvintų rajono savivaldybėje ar kitų 

institucijų organizuojamuose 

renginiuose korupcijos prevencijos 

klausimais 

Nuolat Darbuotojai pagilina žinias apie 

korupcijos prevenciją 

 

Širvintų sporto centras nėra gavęs pranešimų apie galimą korupciją. Interneto svetainėje 

www.sirvintusportas.lt yra juosta „Praneškite apie korupciją“ 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas    Alina Zapolskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalas nebus siunčiamas 

     

A.Kmitas, (8 382) 51 890 
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