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VIEŠOJI ĮSTAIGA  

„DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“  

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019-2020 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Rezultatai 

1 2 4 3  

1. Patikslinti ir patvirtinti korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo priemonių planą  

Direktorius 2018 m. gruodis Patikslintas korupcijos prevencijos  

prevencijos programa ir priemonių planas   

2. Įstaigos internetinėje svetainėje 

(www.dienoscentraskursenai.lt) paskelbti 

korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių 

planą 

Direktorius 2016 m. gruodis Įstaigos internetinėje svetainėje paskelbta 

korupcijos prevencijos įgyvendinimo 

priemonių planas  

3. Nustatyti Įstaigos veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė  

Direktorius Kiekvienų metų 

IV ketvirtis 

Sričių, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo galimybė nustatymas, 

analizė, koregavimas  

4. Tikslinti, papildyti ir koreguoti informaciją apie 

Įstaigoje teikiamas paslaugas, tvarką 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas soc. 

reikalams 

Nuolat Internetinėje svetainėje paskelbta 

informacija apie Įstaigoje teikiamas 

paslaugas, jų gavimo tvarką  

5. Vykdyti viešuosius pirkimus pagal Įstaigoje 

patvirtintą viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą 

 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius ir 

komisija  

Nuolat  Skaidrūs pirkimai  

http://www.dienoscentraskursenai.lt/


6. Viešinti viešųjų pirkimų planus, pirkimus Direktoriaus 

pavaduotojas soc. 

reikalams  

 

Nuolat  Paskelbta informacija apie viešųjų 

pirkimų planus, pirkimus  

 
7. Bendradarbiauti su specialiųjų tyrimų tarnyba 

korupcijos ir kontrolės klausimais, organizuoti 

darbuotojų konsultacijas korupcijos prevencijos 

klausimais  

Direktorius Nuolat Antikorupcinės kultūros ugdymas 

8. Informuoti Įstaigos direktorių apie gautus 

skundus, pareiškimus, anoniminius skambučius 

dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų  

Direktoriaus 

pavaduotojas soc. 

reikalams 

Gavus skundą, 

pareiškimą  

Skundų, pareiškimų nagrinėjimas, jų 

atsiradimo priežasčių nustatymas  

9. Skelbti Įstaigos internetinėje svetainėje informaciją 

apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir 

jas padariusius asmenis 

Direktoriaus 

pavaduotojas soc. 

reikalams 

Gavus 

informacijos  

Viešumo užtikrinimas, antikorupcinės 

kultūros ugdymas 

10. Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos programos, jos įgyvendinimo 

priemonių plano keitimo  

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas soc. 

reikalams 

Per 10 d. nuo 

informacijos 

gavimo 

Korupcijos prevencijos programos, jos 

įgyvendinimo priemonių plano keitimas, 

tobulinimas  
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