PATVIRTINTA:
VĮ Trakų miškų urėdijos miškų urėdo
2017 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. V-111

VĮ TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO 2017-2018 METAMS PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas

Asmenų už korupcijos prevenciją
paskyrimas

2.

Atlikti korupcijos pasireiškimo VĮ
Trakų miškų urėdijoje nustatymą ir
parengti konkrečias priemones
galimoms korupcijos apraiškoms
mažinti

3.

Parengti VĮ Trakų miškų urėdijos
korupcijos prevencijos priemonių ir jo
įgyvendinimo planą

4.

Informuoti VĮ Trakų miškų urėdijos
darbuotojus apie interesų konflikto
galimybę, veiksmus, kurių reikia imtis
siekiant išvengti interesų konflikto
Informuoti VĮ Trakų miškų urėdijos
Darbuotojų informavimas
darbuotojus apie korupcijos
prevencijos naujoves
VĮ Trakų miškų urėdijos interneto
Užtikrinti VPĮ laikymąsi
svetainėje VPĮ nustatyta tvarka skelbti
informaciją apie viešuosius pirkimus

6.

Terminas

I.Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Užtikrinti korupcijos
Miškų urėdas
2017 m. spalio
prevencijos priemonių
mėn.
vykdymą ir kontrolę
Nustatyti VĮ Trakų miškų
Antikorupcijos
Kasmet, III ketv.
urėdijos veiklos sritis,
komisija
kuriose egzistuoja didelė
korupcijos apraiškų
tikimybė. Nustatyti
konkrečias korupcijos
prevencijos priemones
Parengti korupcijos
Antikorupcijos
2018 m. III ketv.
prevencijos priemonių ir jo komisija
įgyvendinimo planą
II. Korupcijos tikimybės mažinimas
Darbuotojų informavimas
Personalo
Nuolat
inspektorė

1.

5.

Vykdytojas

Personalo
inspektorė

Nuolat

Ekonomistas

VPĮ nustatyta
tvarka

Laukiami rezultatai

Bus sudaryta antikorupcinė
komisija ir patvirtintas jos
reglamentas
Parengti motyvuotą išvadą.

Parengtas korupcijos
prevencijos priemonių ir jo
įgyvendinimo planas
Didinami darbuotojų
gebėjimai nepakliūti ar
išvengti interesų konflikto
Didinami darbuotojų
gebėjimai korupcijos
prevencijos srityje
Viešųjų pirkimų informacija
skelbiama urėdijos svetainėje
skiltyje "Viešieji pirkimai"

Eil.
Nr.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Priemonės

Tikslas

Vykdytojas

Terminas

Laukiami rezultatai

Interneto svetainėje skelbti aktualius
atvirus duomenis apie VĮ Trakų miškų
urėdijos finansų ar kitų procesų
valdymą
Interneto svetainėje skelbti nuorodas,
kur kreiptis susidūrus su korupcijos
apraiškomis

Viešinti informaciją apie
finansų ar kitų procesų
valdymą

Vyr. buhalterė

Nuolat atnaujinti
informaciją

Skelbiama ir ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį atnaujinama
visa aktuali informacija

Iki 2017 m. spalio
m. 20 d. įdėti
nuorodas į
interneto svetainę

skelbiama informacija apie
tai, kur galima kreiptis
susidūrus su korupcijos
apraiškomis.

Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą
informaciją apie korupcinio pobūdžio
pažeidimus

Suteikti informaciją apie
Antikorupcijos
tai, kur galima pranešti
komisija
apie galimus korupcijos
atvejus
III. Korupcinio pobūdžio pažeidimų tyrimas
Operatyviai tirti korupcinio Antikorupcijos
pobūdžio skundus ir
komisija
pranešimus

Nuolat gavus
skundą,
pranešimą ar kitą
informaciją
IV. Darbuotojų švietimas ir visuomenės informavimas
Organizuoti mokymus viešųjų
Didinti darbuotojų
Personalo
Kiekvienais
pirkimų, tarnybinės etikos, korupcijos kompetencijas viešųjų
inspektorė
metais suteikti
bei interesų konfliktų klausimais
pirkimų, tarnybinės etikos,
galimybes
korupcijos bei interesų
atsakingiems
konfliktų klausimais
darbuotojams
kelti kvalifikaciją
VĮ Trakų miškų urėdijos interneto
Užtikrinti korupcijos
Antikorupcinė
Nuolat
puslapyje skelbti korupcijos
prevencijos priemonių
komisija
prevencijos planą
viešumą
Keisti ar pildyti korupcijos
Užtikrinti korupcijos
Antikorupcinė
Nuolat
prevencijos planą, atsižvelgiant į
prevencijos įgyvendinimo
komisija
sprendimus dėl einamųjų metų
priemonių plano aktualumą
motyvuotoje korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo išvadoje
nurodytą informaciją

Nustatomi korupcinio
pobūdžio pažeidimai ir jie
šalinami. Užtikrinamas
viešumas.
Kompetencijų, skaidrumo ir
atsakomybės didinimas

Plano paskelbimas

Įgyvendinimo priemonių
planas yra aktualūs ir realiai
įgyvendinamas

