
PATVIRTINTA 

Ignalinos rajono turizmo informacijos 

centro direktoriaus 2021 m.          d. 

įsakymu Nr. 

 

IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 METAMS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ignalinos rajono turizmo informacijos centro korupcijos prevencijos programa (toliau - Programa) 

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

nacionaline kovos su korupcija 2015-2021 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų 

korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 

11 d. sprendimu Nr. T-161. 

2. Programos vykdytojas – Ignalinos rajono turizmo informacijos centras (toliau – Ignalinos TIC). 

3. Programos paskirtis – korupcijos prevencijos užtikrinimas, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

mažinimas, interesų konfliktų valdymo priemonės Ignalinos TIC. 

4. Programoje vartojamos sąvokos:  

4.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Ignalinos TIC elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos 

sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;  

4.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas; sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą; poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.  

4.3. interesų konfliktas – situacija, kai asmuo eidamas savo pareigas privalo atlikti tam tikrą veiksmą, 

tačiau tas veiksmas (veikla) yra susijęs ne tik su jo pareigomis, bet ir su jo privačiu interesu.  

5. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 1 punkte nurodytuose 

teisės aktuose.  

6. Korupcijos prevencijos principai:  

6.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir 

laisvių apsaugą; 

6.2. visuotinio privalomumo korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;  

6.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos 

prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam 

kitokią pagalbą;  

6.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir 

peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl 

atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota 

įgyvendinti tokius pasiūlymus. 



7.  Programa įgyvendinama pagal Korupcijos prevencijos programos priemonių planą (toliau – 

Priemonių planas).  

8.  Korupcijos prevenciją vykdo, Programos ir Priemonių plano įgyvendinimą kontroliuoja Ignalinos 

TIC direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, direktorius. 

II PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

9. Programos tikslas – sumažinti prielaidas pasireikšti korupcijai Ignalinos TIC, kad ji būtų eliminuota 

ir neturėtų įtakos įstaigos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, veiklai organizuoti bei 

reputacijai visuomenėje.  

10. Pagrindiniai programos uždaviniai yra šie: 

10.1. nustatyti sritis, kuriose gali pasitaikyti galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai; 

10.2. užtikrinti veiksmingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir nustatyti 

konkrečius terminus; 

10.3. skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą; 

10.4. skatinti darbuotojų nepakantumą net ir mažiausioms korupcijos apraiškoms. 

III KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

11. Korupcijos prevencijos programoje iškeltiems uždaviniams įgyvendinti sudarytas priemonių planas, 

kuriame yra numatyti terminai, vykdytojai, tikslai, laukiami rezultatai ir jų vertinimo kriterijai. 

12. Programoje numatytų priemonių planą kontroliuoja centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

13. Programa ir įgyvendinimo priemonės periodiškai prižiūrimos ir, esant reikalui, papildomos. 

 

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Su patvirtinta programa supažindinami Ignalinos TIC darbuotojai. 

15. Patvirtinta programa skelbiama Ignalinos rajono turizmo informacijos centro svetainėje 

www.ignalina.info 

  

http://www.ignalina.info/


Ignalinos rajono turizmo informacijos centro korupcijos prevencijos 

programos 2021-2023 metams priedas 

 

IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2021-2023 METAMS 

 

Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Priemonės tikslas ir laukiami 

rezultatai 

Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Ignalinos TIC. Išskirti 

veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius 

Kiekvienų 

metų IV 

ketvirtis 

Ignalinos TIC veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

skaičiaus mažėjimas 

 

Parengta motyvuota išvada 

2. Vykdyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo Ignalinos TIC 

stebėseną 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius  

Nuolat Šalinamos prielaidos galimam 

korupcijos pasireiškimui 

Gautų ir išnagrinėtų 

pranešimų skaičius 

7. Pagal kompetenciją tirti rašytinius 

skundus, pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius  

Gavus skundą, 

pranešimą ar 

kitą 

informaciją 

Nustatomi korupcinio 

pobūdžio pažeidėjai ir 

šalinami pažeidimai, 

įgyvendinami teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo principai 

Gautų ir išnagrinėtų 

skundų skaičius 

 

9. Teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos 

interneto svetainėje ir (ar) naudojant 

kitas informacijai skirtas priemones 

skelbti informaciją apie numatomus, 

vykdomus viešuosius pirkimus ir jų 

rezultatus, pirkimų sutartis. 

Ignalinos TIC darbuotojas 

vykdantys viešuosius 

pirkimus 

Nuolat Efektyvesnis ir skaidresnis 

viešųjų pirkimų atlikimas 

Paskelbta informacija apie 

viešuosius pirkimus 

interneto svetainėje ir (ar) 

naudojant kitas 

informacijai skelbti skirtas 

priemones 

13. Kontroliuoti Ignalinos TIC 

darbuotojų privačių interesų 

deklaracijų pateikimą Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių 

Direktorius Nuolat Bus išvengta privačių ir 

viešųjų interesų konflikto 

Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 



interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka 

nuostatų pažeidimų 

nebuvimas 

14.  

Užtikrinti, kad Ignalinos TIC klientai 

turėtų galimybę pareikšti savo 

nuomonę dėl jų aptarnavimo  

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius 

Nuolat Klientai galės anonimiškai 

informuoti administraciją apie 

jų aptarnavimą 

Gaunamų pranešimų 

skaičius ir jo dinamika. 

Neigiamų ir teigiamų 

pranešimų santykis 

15. 

Vykdyti korupcijos prevencijai skirtą 

švietimą įstaigoje 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius 

Pagal poreikį Ugdyti pilietiškumą ir 

nepakantumą korupcijai 

Korupcijos prevencijai 

skirtų renginių ir juose 

dalyvavusių įstaigos 

darbuotojų skaičius 

 


