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ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015–2017 METŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

1

2

3

1.

2.

3.

Lėšos, litais
2015m.
2016 m. 2017 m.
4
5
I. KORUPCIJOS PREVENCIJA

Nustatyti sąrašu įstaigos
Siekti, kad įstaigoje dirbtų tik
pareigybes, dėl kurių teisės
nepriekaištingos reputacijos
aktų nustatyta tvarka būtų
asmenys
kreipiamasi informacijos apie
siekiantį eiti arba einantį
pareigas asmenį pateikimo
Nustatyti veiklos sritis,
kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė
Kiekvienais metais parengti
ir viešai paskelbti įstaigos
kovos su korupcija
programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymo
ataskaitą

Atlikti veiklos analizę
antikorupciniu požiūriu

Informuoti visuomenę apie įstaigos
veiklą korupcijos prevencijos ir jos
kontrolės srityje

Įvykdymo
terminas

Atsakingi asmenys

6

7

8

–

–

–

2015 m. I ketv.

–

–

–

Kiekvienų metų
III ketv.

–

–

–

Kasmet I ketv.

Įstaigos direktorius

Įstaigos direktorius ar jo
įgalioti asmenys

Įstaigos direktorius

1
4.

5.

6.

7.

13.

2

3

Kontroliuoti privačių interesų Užtikrinti Viešųjų ir privačių
deklaracijų pateikimą
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų
taikymą įstaigoje
Organizuoti antikorupcinio
Kelti darbuotojų kvalifikaciją
švietimo mokymus įstaigos
darbuotojams
Parengti ir įtraukti į įstaigos
Didinti darbuotojų autoritetą ir
darbo tvarkos taisykles
bendruomenės pasitikėjimą
asmenų, dirbančių įstaigoje,
elgesio taisykles
Skelbti svetainėje
Siekti viešųjų pirkimų procedūrų
informaciją apie prekių,
skaidrumo
paslaugų ar darbų viešųjų
pirkimų, vykdomų atviro ar
supaprastinto atviro konkurso
būdu, pradžią ir sudarytas
sutartis

Sudaryti anoniminės
informacijos teikimo galimybes (įrengti anoniminę
dėžutę ,,Jūsų pastabos ir
pasiūlymai“, el. pašto dėžutę
), sukurti gautų pranešimų
nagrinėjimo sistemą

4

5

6

7

–

–

–

Kasmet I ketv.

Įstaigos direktorius

–

–

–

Kasmet, kartą per
metus

Įstaigos direktorius

–

–

–

2016 m. II ketv.

Įstaigos direktorius

–

–

–

Nuolat

8

Įstaigos direktorius
Pirkimo organizatoriai

II. ANTIKORUPCINIS BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS IR PARAMA
Ugdyti bendruomenės nepakantumą
korupcijai
–

–

–

2015 m. IV ketv. Įstaigos direktorius

1
14.

2
Teikti informaciją korupcijos
prevencijos ir jos kontrolės
klausimais interneto
svetainėje
www.raktelis.mir.lt,
15. Organizuoti renginius
antikorupcine tema
(paskaitas, konkursus,
parodas ir kt.)
16. Atliekant reguliarias
bendruomenės nuomonės
apklausas numatyti
klausimus, padėsiančius
spręsti apie kovos su
korupcija rezultatyvumą
17. Viešinti nustatytus
korupcijos atvejus

3
Supažindinti visuomenės atstovus
su korupcijos kontrolės ir
prevencijos problemomis, aiškinti
asmenų galimybes pasipriešinti
korupcijai
Siekti bendruomenės aktyvumo
antikorupcinėje veikloje

4

5

6

7

8

–

–

–

Nuolat

–

–

–

Kartą per metus

50

50

50

Kasmet

Įstaigos direktorius

–

–

–

Nuolat

Įstaigos direktorius

Įstaigos direktorius

Įstaigos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo

Išsiaiškinti kovos su korupcija
programos tikslo pasiekimą

Siekti atvirumo viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų
teikimo srityse
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