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VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2021–2024 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Laukiami rezultatai Vykdymo laikas 

1 2 3 4 5 6 

1. Antikorupciniu požiūriu vertinti 

veiklos sritis (muziejinė veikla, 

mokslinė, tiriamoji veikla, 

leidybinė veikla, švietėjiška 

veikla), dėl kurių gali kilti 

interesų konfliktas 

Padėti įgyvendinti 

Valstybinio Kernavės 

kultūrinio rezervato 
direkcijos veiklos tikslus, 

sistemingai ir 

visapusiškai vertinant 

korupcijos pasireiškimo 

riziką, išvengti interesų 

konflikto  

Įvertinti veiklos 

sritis, kuriose 

nustatytas didelis ar 

vidutiniškas 

korupcijos rizikos 

skaičius 

Pagerės Direkcijos 

priimamų tvarkų ir taisyklių 

kokybė 

Nuolat 

2. Skelbti informaciją apie veiklos 

tvarkas, taisykles ir kitus 

direktoriaus priimtus įsakymus 

įstaigos internetinėje svetainėje 

Užtikrinti visuomenės 

informavimą apie 

dokumentų priėmimą 

Priimtų ir paskelbtų 

dokumentų santykis 

Visuomenė bus informuota 

apie Direkcijoje priimtus 

dokumentus 

Nuolat 

3. Sistemingai atnaujinti 

galiojančias veiklos tvarkos 

aprašus ir taisykles 

Užtikrinti veiklos 

teisėtumą. Sukurtos 

tvarkos ir taisyklės 

atitinkančios teisės aktų 

reikalavimus. 

Pakeistų tvarkų ir 

taisyklių skaičius 

Bus išvengta neteisėtų 

sprendimų priėmimo 

Nuolat 



4. Dalyvauti mokymuose 

korupcijos prevencijos tema 

Stiprinti Direkcijos 

darbuotojų korupcijos 

prevencijos gebėjimus 

Darbuotojų, įgijusių 

specializuotų žinių 

skaičius, aukštesnė 

jų kvalifikacija  

Darbuotojai įgis daugiau 

žinių korupcijos prevencijos 

tema, jos įgyvendinimui 

Pagal poreikį 

5. Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones  

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo galimybę 

vykdant pareiginiuose 

nuostatuose numatytas 

funkcijas 

Patikslintų 

pareigybės aprašymų 

skaičius 

Apibrėžtos antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės priemonės 

darbuotojų pareigybėse 

2021 m. IV ketv. 

2022 m. IV ketv. 

2023 m. IV ketv. 

6. Teisės aktų nustatyta tvarka 

užtikrinti viešųjų pirkimų 

skaidrumą 

 

Informuoti apie įstaigoje 

vykdomus viešuosius 

pirkimus 

 Viešuosius pirkimus vykdyti 

pagal LR viešųjų pirkimų 

įstatymą 

Pagal poreikį 

7. Peržiūrėti Valstybinio Kernavės 

kultūrinio rezervato direkcijos 

korupcijos prevencijos 

programos nuostatas ir atlikti 

jos priemonių įgyvendinimo 

analizę 

Išanalizuoti Valstybinio 

Kernavės kultūrinio 

rezervato direkcijos 

korupcijos prevencijos 

programą ir prireikus 

pateikti pasiūlymus 

Įvykdyti neįvykdytų 

korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių skaičius 

Veiksminga ir efektyvi 

prevencijos programa 

Iki 2023 m. IV 

ketv. pabaigos 
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