
 

PATVIRTINTA 

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų  

mokymo centro „Dainava“ 2016 m. birželio 30 

d.  įsakymu Nr. A-36 

KOVOS SU KORUPCIJA VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE „DAINAVA“ 2016–2018 

METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiami rezultatai 

Laukiamo rezultato 

kriterijus 

Tikslas - šalinti korupcijos rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir įgyvendinant išvadose dėl 

korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones Centro „Dainava“ veiklos srityse, tobulinti teisinį reglamentavimą, didinti 

darbuotojų atsparumą korupcijai ir darbo etikos lygį, ugdyti antikorupcinę kultūrą, užtikrinti antikorupcinės veiklos viešumą ir įgyvendinti kitas 

korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas 

1 UŽDAVINYS  Parengti kovos su korupcija programą ir sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą Centre „Dainava“; 

 

1. 

1.1. Paskirti asmenį (is), atsakingą 

(us) už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą  

Centro „Dainava“ 

direktorius 
2015 m. liepa 

Centre paskirtas 

asmuo, atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Centre paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą 

2 

1.2. Parengti ir patvirtinti Centro 

„Dainava“ kovos su korupcija 

programą 2016-2018 m. ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2016 m. birželis 

Parengta kovos su 

korupcija Centre 

„Dainava“ 2016-

2018 m. programa ir 

jos įgyvendinimo 

priemonių planas 

Parengta kovos su 

korupcija Centre 

„Dainava“ 2016-2018 m. 

programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas 

3 

1.3.Centro „Dainava“ svetainėje 

skelbti Kovos su korupcija 2016-

2018 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą bei 

asmens (ų), atsakingo (ų) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2016 m. birželis ir 

nuolat 

Visuomenei bus 

sudaryta galimybė 

susipažinti su Centro 

„Dainava“ Kovos su 

korupcija 2016-2018 

m. programa ir jos 

Centro „Dainava“ 

interneto svetainėje 

www.centrasdainava.lt 

paskelbta Kovos su 

korupcija 2016-2018 m. 

programa ir jos 

http://www.centrasdainava.lt/


2 

duomenis ir kontaktus įgyvendinimo 

priemonių planu 

įgyvendinimo priemonių 

planas bei asmens (ų), 

atsakingo (ų) už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, duomenis ir 

kontaktus 

4 

1.4. Korupcijos prevencijos įstatymo 

nustatyta tvarka atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą 

Centro „Dainava“ veiklos srityse 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kiekvienų metų 

III ketvirtis 

Veiklos sričių 

antikorupcinė analizė 

ir vertinimas padės 

nustatyti svarbiausius 

korupcijos rizikos 

veiksnius veiklos 

srityse (teisės aktų 

spragas ir pan.) ir 

imtis reikiamų 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

nustatytoms 

korupcijos grėsmėms 

mažinti ar šalinti 

Atliktas vertinimas ir 

nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai 

2 UŽDAVINYS Sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas Centre „Dainava“ 

5 

2.1. Parengti Centro „Dainava“ 

darbuotojų elgesio, susidūrus su 

korupcine veikla, taisykles 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2016 m. birželis 

Aiškiai 

reglamentuotos 

personalo elgesio 

taisyklės, susidūrus 

su korupcinio 

pobūdžio veikla 

Centro „Dainava“ 

direktoriaus įsakymu 

patvirtintos darbuotojų 

elgesio, susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veikla, taisyklės 

6 

2.2. Patvirtinti Centro „Dainava“ 

darbuotojų elgesio kodeksą bei 

užtikrinti šio kodekso nuostatų 

laikymosi kontrolę ir priežiūrą. 

Elgesio kodeksą skelbti Centro 

„Dainava“ interneto svetainėje 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2016 m. birželis 

Aiškiai 

reglamentuotos 

personalo elgesio 

darbo metu taisyklės 

Darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su elgesio 

kodeksu. Elgesio 

kodeksas paskelbtas 

Centro „Dainava“ 

interneto svetainėje 



3 

www.centrasdainava.lt 

7 

2.3. Patvirtinti Centro „Dainava“ 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės aprašą, kuriame 

būtų apibrėžtos šiose procedūrose 

dalyvaujančių asmenų funkcijos, 

pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės procedūros pagal etapus, 

rizikos vertinimas  

Asmuo, atsakingas už 

viešųjų pirkimų 

organizavimą 

2016 m. gruodis 

Aiškiai 

reglamentuotos 

viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vidaus kontrolės 

procedūros Centre 

„Dainava“ 

Centro „Dainava“ 

direktoriaus įsakymu 

patvirtintas Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės aprašas 

8 

2.4. Centro“Dainava“ 

informaciniuose stenduose skelbti 

informaciją apie valstybės lėšomis 

apmokamas sveikatos priežiūros 

paslaugas 

Gydymo dalies vadovė Nuolat 

Aiškiai įvardintos 

valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų 

rūšys bei šių 

paslaugų mastas 

Centro „Dainava“ 

informaciniuose 

stenduose skelbiama 

informacija apie 

valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos 

priežiūros palsaugų rūšis 

bei šių paslaugų mastą 

3 UŽDAVINYS  Informuoti apie galimas korupcines veikas 

9 

3.1.Centre ‚Dainava“ gavus 

pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti Centro 

„Dainava“ direktorių ir STT 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Gavus pranešimą 

Centro „Dainava“ 

direktoriaus ir STT 

informavimas apie 

galimą korupcinę 

veiklą 

Pateiktų pranešimų 

Centro „Dainava“ 

direktoriui ir perduotų 

pranešimų STT skaičius 

10 

3.2. Analizuoti pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos Centre 

„Dainava“ priemonių 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Gavus pasiūlymus 

Analizuojami 

pasiūlymai dėl 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių  

Analizuotų pasiūlymų 

dėl korupcijos 

prevencijos priemonių 

skaičius 

4 UŽDAVINYS Šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais 

11 
4.1. Centro „Dainava“ 

informaciniuose stenduose ir 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 
Nuolat 

Visuomenei bus 

sudaryta galimybė 

Centro „Dainava“ 

informaciniuose 



4 

interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, 

susidūręs su korupcinio pobūdžio 

veika 

kontrolės vykdymą pateikti informaciją 

apie pastebėtus 

korupcijos atvejus 

stenduose bei interneto 

svetainėje 

www.centrasdainava.lt 

paskelbta informacija 

apie atsakomybę už  

korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus bei į 

kokią instituciją asmuo 

gali kreiptis dėl 

korupcijos apraiškų  

12 

4.2.Centro „Dainava“ interneto 

svetainėje paskelbti ir nuolat 

atnaujinti informaciją apie vykdomą 

korupcijos prevencijos veiklą 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat 

Visuomenei bus 

sudaryta galimybė 

Centro „Dainava“ 

interneto svetainėje 

susipažinti su Centro 

„Dainava“ 

vykdomomis 

korupcijos 

prevencijos 

priemonėmis ir 

pasiektais rezultatais 

šias priemones 

vykdant 

Centro „Dainava“ 

interneto svetainėje 

www.centrasdainava.lt 

pateikta informacija apie 

vykdomą korupcijos 

prevencijos veiklą 

5 UŽDAVINYS  Kontroliuoti ir koordinuoti kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 

13 

Kontroliuoti ir koordinuoti Centro 

„Dainava“ kovos su korupcija 

programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą, teikti Centro 

„Dainava“ direktoriui informaciją 

apie priemonių vykdymą ir 

pasiūlymus dėl jų tikslinimo 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Ne rečiau kaip du 

kartus per metus 

(pasibaigus II ir 

IV ketvirčiui, ne 

vėliau, kaip iki 

kito ketvirčio 

pirmo mėnesio 10 

dienos)   

Centro „Dainava“ 

direktorius bus 

supažindintas su 

kovos su korupcija 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

vykdymu 

Pranešimų apie kovos su 

korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą skaičius. 

Pasiūlymų dėl priemonių 

tikslinimo skaičius. 

http://www.centrasdainava.lt/
http://www.centrasdainava.lt/


5 

14 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Korupcijos prevencijos 

ir tyrimų skyriui pateikti informaciją 

apie kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių 

įgyvendinimo eigą ir pasiektus 

rezultatus  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Per 10 

kalendorinių dienų 

nuo kiekvieno 

pusmečio 

pabaigos   

Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijos 

Korupcijos 

prevencijos ir tyrimų 

skyrius bus 

supažindintas apie 

kovos su korupcija 

programos 

įgevendinimo 

priemonių 

įgyvendinimo eigą ir 

pasiektus rezultatus 

Pranešimų apie kovos su 

korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių 

įgyvendinimo eigą ir 

pasiektus rezultatus 

skaičius 

 


