Viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro korupcijos prevencijos
2019-2021 metų programos priedas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS
CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYTOJAI
ĮVYKDYMO
VERTINIMO
Nr.
TERMINAS
KRITERIJAI
TIKSLAS – IŠSIAIŠKINTI, ANALIZUOTI IR ŠALINTI GALIMAS KORUPCIJOS PRIELAIDAS
TVIC, SIEKIANT UŽTIKRINTI SKAIDRIĄ IR VEIKSMINGĄ ĮSTAIGOS VEIKLĄ.
1 UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI EFEKTYVŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO
ĮGYVENDINIMĄ, TAIKYMĄ IR NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMĄ, KONTROLĘ
1. 1.1. Paskirti TVIC darbuotoją, Direktoriaus paskirtas
2019 m. I
Direktoriaus paskirtas
atsakingą už korupcijos prevencijos
asmuo
ketvirtis
TVIC darbuotojas
ir kontrolės vykdymą.
atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą
2. 1.2. Supažindinti darbuotojus su
Direktorius;
2019 m. I
Stiprinama
įstaigos Korupcijos prevencijos
darbuotojas,
ketvirtis
antikorupcinė kultūra.
2019-2021 m. programa ir jos
atsakingas už
įgyvendinimo priemonių planu.
korupcijos
prevencijos priežiūrą
ir kontrolę
3. 1.3. Skelbti įstaigos Korupcijos
Darbuotojas,
2019 m. I
TVIC interneto
prevencijos
2019-2021
m.
atsakingas už
ketvirtis
svetainėje
programą ir jos įgyvendinimo
korupcijos
www.druskininkai.lt
priemonių planą bei darbuotojo, prevencijos priežiūrą
paskelbta Korupcijos
atsakingo už korupcijos prevenciją
ir kontrolę
prevencijos 2019-2021
ir kontrolę kontaktinius duomenis
m. programa, jos
TVIC
interneto
svetainėje
įgyvendinimo
www.druskininkai.lt
priemonių planas, ir
darbuotojo, atsakingo
už korupcijos
prevenciją ir kontrolę
kontaktiniai
duomenys.
4.

1.4. Parengti įstaigos Korupcijos
prevencijos
2022-2024
m.
programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.

Direktorius;
2021 m. IV
Parengta Korupcijos
darbuotojas,
ketvirtis
prevencijos 2022-2024
atsakingas už
m. programa ir jos
korupcijos
įgyvendinimo
prevencijos priežiūrą
priemonių planas
ir kontrolę
2 UŽDAVINYS. ĮVERTINTI TVIC VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
5. 2.1. Išskirti TVIC veiklos sritis,
Direktorius;
Kiekvienų
Nustatytos TVIC
kuriose
egzistuoja
didelė
darbuotojas,
metų III
veiklos sritys, kuriose
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
atsakingas už
ketvirtis
yra didelė korupcijos

nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę jose.

korupcijos
prevencijos priežiūrą
ir kontrolę

pasireiškimo
tikimybė. Atliktas
TVIC veiklos srities
įvertinimas dėl
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės.
Paskelbta internetinėje
svetainėje
www.druskininkai.lt
TVIC teikiamų
paslaugų kainos

6.

2.2. Skelbti įstaigos internetinėje
Direktorius;
Po kainų
svetainėje
darbuotojas,
pasikeitimo
www.druskininkai.ltTVIC
atsakingas už
teikiamų paslaugų kainas (patalpų
korupcijos
nuoma ir kt. paslaugos), siekiant prevencijos priežiūrą
išvengti korupcijos pasireiškimo.
ir kontrolę
3 UŽDAVINYS. ANALIZUOTI GAUNAMĄ INFORMACIJĄ DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS
7. 3.1. Analizuoti gautą informaciją
Darbuotojas,
Gavus
Gautų pranešimų
(anoniminiai, oficialūs pranešimai
atsakingas už
informaciją
skaičius, priimtų
telefonu ir kt.) apie galimus
korupcijos
priemonių skaičius.
korupcijos atvejus TVIC veikloje.
prevencijos priežiūrą
ir kontrolę
8. 3.2. Analizuoti gautus pasiūlymus
Darbuotojas,
Gavus
Analizuotų pasiūlymų
dėl Programos ir jos įgyvendinimo
atsakingas už
pasiūlymus
dėl korupcijos
priemonių plano keitimo.
korupcijos
per 5 darbo
prevencijos priemonių
prevencijos priežiūrą
dienas
skaičius, priimtų
ir kontrolę
priemonių skaičius.
9. 3.3. Informuoti nedelsiant TVIC
Darbuotojas,
Gavus
Pateiktų pranešimų
direktorių apie gautą pranešimą dėl
atsakingas už
pranešimą
TVIC direktoriui
galimos korupcinės veikos.
korupcijos
skaičius.
prevencijos priežiūrą
ir kontrolę
4 UŽDAVINYS. ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
KLAUSIMAIS
10. 4.1. Organizuoti darbuotojams
Darbuotojas
1 kartą per
Suorganizuotų
renginius (susitikimus, akcijas,
atsakingas už
metus
darbuotojams
debatus, paskaitas,
viktorinas,
korupcijos
renginių (susitikimų,
konkursus, parodas ir kt.) susijusius prevencijos priežiūrą
akcijų, debatų,
su antikorupcinėmis iniciatyvomis.
ir kontrolę.
paskaitų, viktorinų,
konkursų, parodų ir
kt.), skirtų korupcijos
prevencijai, skaičius.
Renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius.
11. 4.2. Organizuoti TVIC darbuotojų
Direktorius
1 kartą per
Mokymų valandų
mokymus korupcijos prevencijos
metus
skaičius, tenkantis
klausimais (žinios apie korupcijos
vienam mokymuose
prevencijos priemones, jų taikymą,
dalyvavusiam TVIC
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
darbuotojui.
veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).
12.

4.3.

Skelbti

ataskaitą

apie

Direktorius;

2021m. IV

TVIC interneto

13.

Korupcijos prevencijos 2019-2021
m. programos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą TVIC
interneto
svetainėje
www.druskininkai.lt

darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos priežiūrą
ir kontrolę

ketvirtis

4.4. Bendradarbiauti su kitomis
valstybės institucijomis, vykdant
korupcijos prevencijos patirties
sklaidą apie taikomas korupcijos
prevencijos priemones ir jų
efektyvumą.

Direktorius;
darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos priežiūrą
ir kontrolę

1 kartą per
metus

svetainėje
www.druskininkai.lt
paskelbta ataskaita
apie Korupcijos
prevencijos 20192021 m. programos ir
jos įgyvendinimo
priemonių plano
vykdymą.

Palaikomi glaudūs
tarpinstituciniai ryšiai
ir perimama kitų
valstybinių institucijų
geroji patirtis
korupcijos
prevencijos srityje.
5 UŽDAVINYS. ORGANIZUOTI IR VYKDYTI SKAIDRIUS, RACIONALIUS PREKIŲ, DARBŲ BEI
PASLAUGŲ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
14. 5.1. Didinti viešųjų pirkimų
Viešųjų pirkimų
2019-2021 m.
Dauguma mažos
apimtis per Centrinę perkančiąją
organizatorius,
vertės pirkimų TVIC
organizaciją (toliau – CPO),
viešųjų pirkimų
reikalingų prekių,
atsižvelgiant į CPO prekių ir
komisija
paslaugų ir darbų,
paslaugų kataloge pateiktų prekių,
įsigytos iš CVP IS,
paslaugų ir darbų asortimentą.
CPO ir apklausos
būdu.
15. 5.2. Viešinti viešuosius pirkimus,
Viešųjų pirkimų
2019-2021 m. Paskelbtos TVIC
skelbti TVIC interneto svetainėje
organizatorius
supaprastintų viešųjų
www.druskininkai.lt supaprastintų
pirkimų taisyklės,
viešųjų pirkimų taisykles, viešųjų
viešųjų pirkimų
pirkimų planus, mažos vertės
planas, mažos vertės
pirkimus, ir kitą informaciją
pirkimai, informacija
susijusią su viešaisiais pirkimais.
susijusi su viešaisiais
pirkimais interneto
svetainėje
www.druskininkai.lt

