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NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

2017 m. 

Eil. 

Nr. 

 

Korupcijos prevencijos programos 

priemonės 

 

Įvykdymo laikas 

 

Atsakingas 

vykdytojas 

 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą 

Jau paskirtas Direktorius 

2. Prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos 

prevencijos programą 2016-2018 ir jos 

įgyvendinimo  priemonių planą 2017 

m. 

2017 m. 

 

Direktorius 

  

 

3. Patvirtintų korupcijos prevencijos 

programų kopijų bei informacijos apie 

asmenį atsakingą už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, pateikimas 

steigėjui  

2017 m. 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

4. Įstaigos internetiniame tinklapyje 

paskelbti Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 2017 m. 

priemonių planą bei asmens, atsakingo 

už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

duomenis ir kontaktus. 

 

2017 m. Informacinių 

technologijų 

specialistas 

 

5. Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  

kitiems piliečiams anonimiškai  

pranešti įstaigos vadovybei  savo  

įtarimus dėl galimos personalo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos 

 

Nuolat Direktorius 

6. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą 

korupcinę veiką, nedelsiant informuoti   

direktorių ir organizacijos steigėjus. 

 

Gavus pranešimą 

 

Įstaigos darbuotojai. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

7. Analizuoti užfiksuotus korupcijos 

faktus ir, suderinus su įstaigos 

direktoriumi, įstaigos steigėjais, juos 

viešinti teisės aktų nustatyta tvarka 

Per 10 darbo dienų nuo 

informacijos 

pasitvirtinimo 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje, 

Savivaldybės 



 antikorupcijos 

komisija. 

 

8. Dalyvauti organizuojamuose 

mokymuose, seminaruose korupcijos 

prevencijos klausimais (žinios apie 

korupcijos prevencijos priemones, jų 

taikymą, korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei 

atsakomybę). 

 

Visus metus 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

9. Vykdyti anketinę darbuotojų ir 

pacientų apklausą dėl įstaigoje 

teikiamų paslaugų teikimo 

organizavimo bei prieinamumo. 

 

Kartą metuose 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

10. Skundų, pareiškimų dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų atvejų bei pasiūlymų dėl 

korupcijos prevencijos nagrinėjimas. 

 

Gavus skundą, 

pareiškimą, pasiūlymą 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje, 

Savivaldybės 

antikorupcijos 

komisija. 

 

11. Direktoriui pavedus, atstovauti įstaigai 

bendradarbiaujant su STT ir 

Savivaldybės antikorupcijos komisija 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

klausimais 

 

Nuolat 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

12. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą, teikti įstaigos vadovui 

informaciją apie priemonių vykdymą ir 

pasiūlymus dėl jų tikslinimo. 

  

 

Nuolat 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

13. Parengti ir įstaigos administracijai 

pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą 

 

2017 m. 

 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

 

14. Centro internetiniame tinklalapyje 

skelbti informaciją  apie vykdomus 

viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų 

konkursų rezultatus. 

 

 

Nuolat 

 

Asmuo, atsakingas už 

viešųjų pirkimų 

organizavimą įstaigoje 

______________________ 


