
Visagino savivaldybės korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

Visagino „Atgimimo“ gimnazija 
(savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 
 

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠYMAS 

 

Įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatė ir 

įvertino gimnazijos direktorė Vanda Beinorienė ir socialinė pedagogė Skaistė Trukšaninienė. 

Gimnazija pasirinko 2017 metais įvertinti viešųjų pirkimų organizavimo ir mokamų paslaugų 

teikimo sritis. Nustatyta, kad viešųjų pirkimų organizavimo ir mokamų paslaugų teikimo srityse 

korupcijos apraiškų nerasta. 

Atlikto vertinimo aprašymas (nurodoma vertinta įstaigos veiklos sritis, kokius vertinimo 

kriterijus ji atitinka, kaip rinkta informacija, nurodomi esamos situacijos vertinimo kriterijai, 

nustatyti rizikos veiksniai, pateikiami siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos 

panaikinimo ar sumažinimo ir kita).  

Gimnazija yra atvira visuomenei įstaiga. Viešųjų pirkimų organizavimo ir mokamų paslaugų 

teikimo srityse yra sudaryti ir patvirtinti gimnazijos direktoriaus įsakymai, tvarkos: 

-2013-09-04 Nr. 1.24.V-83 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudėties ir jos funkcijų bei atsakomybės 

apibrėžimo ir dėl nešališkumo bei informacijos konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo“; 

- 2017-07-03 Nr. 1.24.V-52 „Dėl pakeitimų gimnazijos direktoriaus2013 m. rugsėjo 4 d. įsakyme 

Nr. 1.24.V-83 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudėties ir jos funkcijų bei atsakomybės apibrėžimo 

ir dėl nešališkumo bei informacijos konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo“;  

-2017-07-03 Nr. 1.24.V-51 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos tvarkos aprašo tvirtinimo ir Visagino 

„Atgimimo“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo“. 

Yra paskirti atsakingi asmenys: 

-2012-04-05 Nr. 1.24.V-41 „Dėl viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę atliekančio asmens paskyrimo 

bei jo funkcijų ir atsakomybės apibrėžimo“ ir 2012-09-04 Nr.1.24.V-79 „Dėl pakeitimų gimnazijos 

direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. 1.24.V-41“. 

- 2012-04-05 Nr. 1.24.V-43 „Dėl pirkimų iniciatoriaus, už pirkimų planavimą atsakingo asmens, 

pirkimo organizatoriaus paskyrimo ir jo funkcijų ir atsakomybės apibrėžimo“. 

-2015-09-03 Nr. 1.24.V-48 „Dėl atsakingo už korupcijos prevenciją asmens paskyrimo“. 

Pagal galiojančius teisės aktus reglamentuojančius viešųjų paslaugų teikimą, gimnazija ataskaitas 

teikia Viešųjų Pirkimų Tarnybai bei viešai jas skelbia internetinėje svetainėje: 

http://atgimimo.sugardas.lt/(veikla, viešieji pirkimai). 

Gimnazija teikia vairavimo, patalpų mokymo, įrangos nuomos paslaugas, kurių įkainius patvirtino 

Visagino savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS – 201 „Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-625 „Dėl Visagino „Atgimimo“ 

gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“. Informaciją galima rasti  

internetinėje svetainėje :  http://atgimimo.sugardas.lt/ (paslaugos).  

Įstaigos svetainėje nurodyti telefonai ir el. paštas, kuriais, kilus įtarimui dėl korupcijos, visuomenė 

gali pareikšti pretenzijas: http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=296.  

 
PRIDEDAMA: 

1.__________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________ 

Kt. ________________________________________________________________________________________ 
       (dokumentų, pagrindžiančių ar paneigiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, sąrašas) 
 

 
_____________________________________________         ___________________        _____________________________________________      

(savivaldybės įstaigos vadovo pareigos)                                    (parašas)                                                  (vardas, pavardė)         


