
    

VILKAVIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

Eil

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Vykdytojai Informacija apie 

įvykdymą 

1.  Ataskaita apie korupcijos 

prevencijos kontrolės 2019-2021 

metų plano vykdymą.  

Kasmet  Asmuo atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

 

Ataskaita sudaroma 

per sausio mėnesį ir 

pateikiama 

2. Privačių interesų deklaracijų 

teikimas. 

Pagal poreikį Viršininkas 

 

Privačių interesų 

deklaracijos pateiktos 

naujame VTEK 

interneto puslapyje. 

Vadovaujantis 

privačių interesų 

deklaravimo įstatymu. 

3. Viešuosius pirkimus vykdyti 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

Nuolat Ūkvedys  

 

Pirkimai vykdomi 

vadovaujantis Mažos 

vertės pirkimų 

tvarkosaprašu. 

4. Vykdyti mažos vertės viešųjų 

pirkimų įstaigoje analizę. 

IV ketvirtį  Asmuo atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Analizė atliekama. 

5. Darbuotojų priėmimas į darbą 

vykdomas vadovaujantis steigėjo 

nustatyta tvarka. 

Nuolat Viršininkas Naujų darbuotojų 

priimta nebuvo. 

6. Kreiptis į LR specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti pareigas, 

numatytas Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 str. 

Pagal poreikį Viršininkas Į STT kreiptasi 

nebuvo. 

7. Viešoje, visiems prieinamoje 

vietoje, pakabinta pašto dėžutė, į 

kurią galima mesti anoniminius 

pranešimus, pranešti apie 

korupcines apraiškas.   

Nuolat Viršininkas Pašto dėžutė 

pakabinta lauke prie 

įėjimo. 

8. Užtikrinti, kad į konkrečiam 

klausimui spręsti sudaromas 

komisijas nebūtų įtraukiami 

asmenys, kuriems šio klausimo 

sprendimas kelia interesų 

konfliktą.  

Pagal poreikį Viršininkas Užtikrinama 

9. Įstaigos biudžeto lėšas naudoti 

pagal patvirtintas sąmatas 

Nuolat Viršininkas Lėšos naudojamos 

kaip priklauso. 

10. Finansines ataskaitas teikti viešai Kartą per 

metus, 

ir pagal 

patvirtintus 

steigėjo 

grafikus 

Viršininkas Ataskaitos teikiamos 

interneto svetainėje 

11. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei 

įtraukti antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones. 

Kasmet  Viršininkas Vykdoma 



12. Gavus informaciją apie galimą 

korupcinę veiklą informuoti 

vadovą 

Nuolat Asmuo atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Informacijos nebuvo 

gauta 

13. Siūlyti darbuotojams dalyvauti 

antikorupcinio švietimo 

mokymuose 

Kasmet Viršininkas Siūloma 

14. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje.  

Nuolat Viršininkas Informacija laisvai 

prieinama interneto 

puslapyje 

15. Skelbti Korupcijos prevencijos 

programą su jos įgyvendinimo 

priemonių planu interneto 

svetainėje. 

I ketv. Ūkvedys Skelbiama 

16. Skatinti įstaigos darbuotojus 

pranešti apie korupcijos atvejus 

Individualių 

pokalbių bei 

susirinkimų 

metu 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Darbuotojai skatinami 

17. Analizuoti darbuotojų pasiūlymus 

dėl korupcijos prevencijos 

įstaigoje 

Gavus 

pasiūlymą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Pasiūlymų nebuvo 

gauta 
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