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ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Numatomi rezultatai 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo organizavimą ir 

kontrolės vykdymą 

2018 m. 

vasario 

mėn. 

Direktorius  Sudaryta komisija 

korupcijos priemonių 

planui parengti  

 2.                                                                                        Supažindinti įstaigos darbuotojus su 

Korupcijos prevencijos programa                                                                            

 2018 m. 

vasario 

mėn. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Užtikrinamas 

viešumas 

3. Internetinėje svetainėje 

www.kurybos.kursenai.lm.lt skelbti 

korupcijos programą ir jos 

įgyvendinimo planą bei asmenų 

kontaktinius duomenis 

2018 m. I 

ketvirtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Direktorius, 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Užtikrinamas 

viešumas, stiprins 

atsakomybę už 

neteisėtus veiksmus           

4. Antikorupcinio švietimo temas 

integruoti į neformalųjį ugdymą 

Kiekvienais 

mokslo 

metais  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ugdomos mokinių 

antikorupcinės 

nuostatos 

5.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisines atsakomybės 

priemonės. Esant poreikiui dėl 

pasikeitusių teisės aktų sistemingai 

atnaujinti galiojančias taisykles, 

įvairių Kūrybos namų veiklos sričių 

tvarkos aprašus  

Pagal 

poreikį  

Direktorius  Apibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės 

priemonės 

darbuotojų 

pareigybėse, 

pakoreguoti veiklų 

aprašai 

6. Kūrybos namų metinę veiklos 

ataskaitą teikti Kūrybos namų, 

mokytojų taryboms, Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybai. Kasmet 

vykdyti Kūrybos namų 

bendruomenės informavimą apie 

Kūrybos namų ugdomąją, finansinę 

ir ūkinę veiklas  

Kasmet  Direktorius  Vykdomas Kūrybos 

namų bendruomenės 

narių informavimas 

apie Kūrybos namų 

ugdomąją, finansinę 

ir ūkinę veiklas.  

7. Esant būtinybei  papildyti Kūrybos 

namų korupcijos prevencijos 

programą 

Pagal 

poreikį 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

Veiksminga 

korupcijos 

prevencijos 

programa 

http://www.kurybos.kursenai.lm.lt/


prevenciją ir 

kontrolę  

8. Organizuoti seminarus 

antikorupcine tematika, šviesti ir 

informuoti Kūrybos namų 

darbuotojus, vykdyti įvadinius 

mokymus asmenims, naujai 

priimtiems į darbą. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius,  

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Kūrybos namų 

bendruomenės nariai 

bus geriau 

supažindinti su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis 

9. Viešai skelbti Kūrybos namų 

internetinėje svetainėje informaciją 

apie laisvas darbo vietas  

Esant 

laisvoms 

darbo 

vietoms 

Asmuo, 

atsakingas už 

svetainės 

tvarkymą  

Užtikrinamas 

viešumas 

10. Nagrinėti gautus skundus, 

pareiškimus, siūlymus dėl galimų 

korupcijos atvejų 

Gavus 

skundą, 

pareiškimą 

ar siūlymą 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Mažės korupcijos 

galimybė Kūrybos 

namuose 
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