KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL KALN.NUu DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MTNTSTERTJOS MOKYMO CENTRO 2019-2021 METU KORUPCIJOS PREVENCIJOS

PROGRAMOS IGWENDINIMO PRIEMONIU PLANO PATVIRTINIMO

2or9 m.rugr".¡rdfr. Nr.

V* Ø5

Vilnius
Vykdydama Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. isakym4 Nr. V-273 ,,Dèl Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imonès korupcijos
prevencijos programos ir jos igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo" bei siekdama uZtikrinti
korupcij os prevencij os priemoniq igyvendinim4:

1. Tvirtinu pridedam4KalejimqdepartamentoprieLietuvosRespublikosteisingumo
ministerijos Mokymo centro 2019-2021 metq korupcijos prevencijos programos igyvendinimo--priemoniq plan? (toliau

-

Planas).

2. Ip ar e i g o j uVeiklos organizavimo irturto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektorç
Dali4 Bei5ieng su Siuo isakymu supaZindinti visus Mokymo centro darbuotojus elektroniniu pa5tu.
3. P a v e d u Specialiqjq kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui
Stankeviõiui paskelbti 5i isakym4 Mokymo centro interneto svetainêje, skiltyje ,,Korupcijos
prevencija".
4. Plano vykdymo kontrolç ir koordinavim4 pasilieku sau.
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PATVIRTINTA

Kalêjimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro
direktoriaus 2019 m. russei

isakymuNr.V-95

Eil.
Nr.
1.

)

Kaléjimq departamento plano priemonê

Moþmo centro priemonè

Vykdytojas (-ai)

1. |vertinti Mokymo centre galimos korupcijos Direktoriaus isakymu
paskirtas Mokymo
apsirei5kimo rizikos sritis.
2. Parengti pasiülymus dèl nustatytq rizikos centro darbuotojas,
veiksniq maZinimo ir pateikti kalejimq atsakingas uZ vie5qjq ir
privaðiq interesq
departamentui.
derinimo stebèsen4,
Administraciniq
oadaliniu vadovai
Atlikti vidaus iÈores korupcijos gresmiq, 1. I5nagrineti ir ivertinti nusiZengimq tendencijas Direktoriaus isakymu
paskirtas Mokymo
korupcijos Mokymo centre.
tamybiniq nusiZengimq
pasirei5kimo tendencijq bausmiq vykdymo 2. Nustaðius vidaus ir iSores korupcijos grèsmes, centro darbuotojas,
sistemoje aplvalgq-analizg ir jos pagdndu, esant parengti Mokymo centro darbuotojams atmintinç atsakingas uZ vie5qjq ir
privaðiq interesq
del korupcijos veiksniq maZinimo.
poreikiui, rengti metodines rekomendacij as.
derinimo stebèsen4.

Teikti siulymus dêl bausmiq vykdymo sistemos
rizikingq veiklos sriðiq.

ir

bei

- ú*a

fvykdymo
terminas
Einamqjq metq
III kewirtis

Pagal faktinius

ivykius
kiekvienais
kalendoriniais
metais

Specialiqjr¿

3.

Teikti informacij4 Kalejimq departamento

Kalejimq departamento nustatYta tvarka teikti

Imuniteto skyriui pagal bausmiq vykdymo
sistemos darbuotojr¿ ir informacijos apsaugos
nuo galimo neteisèto poveikio ir itakos tvarkos

informacij 4 Imuniteto skyriui.

apraSa.

kompetencijq ugdymo
skvrius
Visi Mokymo centro
darbuotojai

Nuolat

4

5.

Kaupti, analizuoti ir vertinti duomenis, siekiant
sumaZinti galimas grèsmes ir rizikas bausmiq
vykdymo sistemai.

1. Bendradarbiauti su Kalejimq departamentu

jam pavaldZiomis istaigomis

ir

renkant

informacij4.
2. ISnagrineti gaut4 informacij4, atnaujinti pagal
poreiki mokymo medùiagq.
3. Vykd¡i korupcijos gresmiq maZinimo
mokvmus.
Siekiant formuoti viening4 praktik4 del parengto 1 . Bendradarbiauj ant su Kalej imq departamento
apibendrinti
vie5qjq ir privaðiq interesq derinimo valstybineje Imuniteto skyriumi surinkti
tarnyboje kontroles tvarkos apra5o taikymo, informacij4 apie vie5r¿jq ir privaðir¿ interesq
parengti mokom4j 4 (metodinç) medùiag4.
derinim4 bausmiq vykdymo sistemoje.
I5nagrinejus gaut4 informacij4 parengti
mokymo metodinç medùiagq.
3. Organrzuoti ir vykdyti mokymus vie5qjq ir
privaðiq interesq derinimo valstybinej e tarnyboj e
derinimo klausimais.
Mokymo centre paskirti atitikties pareigün4 arba Parengti isakymo projekt4 del Mokymo centro
asmeni, atsaking4 uZ vie5qjq ir privaðiq interesr¿ darbuotojo, atsakingo uZ vie5qjq ir privaðiq
derinimo valstybineje tarnyboje stebèsen4 (arba interesq derinimo stebèsen4, paskyrimo,
strukturiniq padaliniq vadovus, kurie bütq
atsakingi ir vykdytq savo skyriaus darbuotojq
vie5qjq ir privaðiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje stebesen4).

ir

Specialir¿jq

kompetencijq ugdymo
skyrius (toliau - SKUS)

Nuolat,
1 kart4 per
kalendorinius
metus parengti
ataskait4

SKUS

rki20r9-t2-01

Veiklos organizavimo
ir turto valdymo
skyriaus (toliau VOTVS) personalo
inspektore Zina

Iki20r9-t0-07

2.

6.

1

Mokymo centre sudaryti s4ra54

asmenq

(iskaitant lstaigq vadovus), kuriems bütina turéti
galimybç individuliai prisijungti prie IDIS bei
inicijuoti prisijungimq gavim4.

l.Sudar¡i Mokymo centro darbuotojq sqraS4,
pateikti tvirtinti Mokymo centro direktoriui.
2.Organizttoti sqra5e

nwodyq

asmenq

nrisii unsim a orie IDIS.

8.

dêl Mokymo centro
pateiktq
vie5qjq ir privaðiq
vykdomos Lietuvos Respublikos vie5qjq ir darbuotojr¡
privaðiq interesq derinimo valstybinèj e tarnyboj e deklaracijq pavie5inimo, taip kaip reikalauja
istatymo 10 straipsnio ,,Privaðiq interesq Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privaðiq interesq
Vykdyti

stebesen4,

kaip Mokymo centre Vykdyti

duomenu vie5umas" nuostatos.

stebesen4

derinimo valstybineje tarnyboje istatymo
straipsnio nuostatos.

10

Stasiulioniene,
VOTVS patarëjaEdita
Sereliené
VOTVS personalo
inspektoré Zina
Stasiulioniené,
VOTVS patarëjaEdita
Sereliene
VOTVS teisininkè
Alicja Nekro5ienê

Iki 2019-10-30

Nuolat, pagal
poreiki

9.

10.

11.

Atlikti

nevadovaujanðias pareigas einanðiq
Moþmo centro darbuotojq privaöir¿ ir vie5qjq
interesq deklaracijr¿ patikrinimus
Teikti informacij 4 Valstybes tarnautoj q registrui
apie asmenis, kurie lstaigos sprendimu yra
patraukti tarnybinèn (drausminen) atsakomyben
li, tarnybinius nusiZengimus, susijusius su
Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privaðiq interesq
derinimo valstybineje tarnyboje istatymo
reikalavimu paZeidimais.
Rinkti ir analizuoti informacij4 apie Mokymo
centre, Kalejimq departamente ir jam
pavaldZiose istaigose bei valstybès imonêje

dirbanðius asmenis, tarpusavyje susijusius
artimais giminystes ar svainystes ry5iais.

12.

13.

Tikrinti Mokymo centro darbuotojq deklaracijas

tikrinimo, pries juos priimant

ir

patikrinti

Stasiulioniene

proc. darbuotojq
Pagal faktini
poreiki

Kalejimq departamento nustatyta

Pagal nustatyt4

tvarka
atnaujinti informacij4 apie Mokymo centro
darbuotojq giminystes rySius ir teikti Kalejimq
departamentui.

l.[vertinti pretendentq dirbti Mokymo
atrankos, patikrinimo

centre

ir priemimo procedüras,

parengti paäym4.

Administracinir¿
padaliniq vadovai,
VOTVS personalo
inspektorê Zina
Stasiulioniene,

VOTVS patarejaBdita

informacij4
atnaujinti kas
pusç metq iki
lapkriðio 1 d. ir

Serelienè

iki

VOTVS personalo
inspektorè Zina
Stasiulionienè,

VOTVS patnëjaEdita
Serelienê

VOTVS personalo
inspektorê Zina

eeeuZes 1 d.
Pagal

Apdrausqjq
registro
duomenis
tikrinti kart4 per
kalendorinius
metus

rki2019-10-20

Stasiulioniene,

2.Stebeti, kaip atliekamas naujq darbuotojq VOTVS patarëjaEdita

skiriarrt i priemimas.

trark4,

Nuolat

Sereliene

pareigas.

14.

Vykdyti vaùiavimo

i

tamybos viet4
kompensavimo kontrolç.

ir

10

Atlikus tarnybini tikrinim4, teisês aktq nustatyta VOTVS personalo
priimtus inspektorê Zina
q
Stasiulioniene
sprendimus Valstybes tarnautoj registrui.

tvarka teikti informacija apie

Siekiant uZtikrinti vie5qjq ir privaðiq interesq 1. Atlikti Mokymo centro darbuotojq, turinðiq
derinimo valstybinej e tarnyboj e kontroles riziko s leidim4 dirbti kit+ darbq, patikrinim4
matinrm1, atlikti darbuotojq, turinðiq leidimus Apdraustqjq registre.
dirbti kite darb4, tikrinim4 pagal Lietuvos 2. Parengti Mokymo centro darbuojamas
Respublikos apdraustqjq valstybiniu socialiniu atmintinç del vie5qf q ir privaðiq interesq
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo derinimo valstybineje tarnyboje.
i5mokq gavejq registro (toliau - Apdrausqjq
reeistras) duomenis.
Vykdyti nuolatinç stebêsen4 ir ivertinti esam4
praktik4 del pretendentq i pareigas Kalêjimr¿
departamente ir jam pavaldùiose istaigose bei
valstybes imoneje nepriekaiðtingos reputacijos

Kas pusç metq

VOTVS personalo
inspekforè Zina

i5 jos Atlikti Mokymo centro pareigunt¿ pateiktq
dokumentq del v aÌ;iavimo i5laidq
kompensavimo patikrinimus.

VOTVS patarëjalidija
Lavrinaviðiüte.

Kart4 per
pusmet!

15.

Teises aktq nustatfia t:rarka skelbti informacij4
apie atrankas ! laisvas Mokymo centro
darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis,
pareigas Mokymo centro interneto svetaineje.

Apie organizuojamas atrankas skelbti Mokvmo
centro interneto svetaineje.

VOTVS teisininkê
Alicia Nekro5ienè
VOTVS personalo
inspektore Zina

Pagal poreiki

Stasiulioniene,

VOTVS patarejaEdita
Sereliene

16.

17.

18.

Parengti darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo Teikti Kalejimr¿ departamentui siülymus dèl Administraciniq
sutartis, priimamq i pareigas Kalejimq darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis, padalinir¿ vadovai

departamente ir jam pavaldZiose istaigose,
tikrinimo tvarkos apraÉa.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymo 9 straipsnyje nurod¡ais pagrindais ir
tvarka kreiptis i STT del informacijos apie
asmeni, siekianti eiti arba einanti pareigas
bausmiu wkdymo sistemoie
Informuoti Kalejimq departamento Imuniteto

skyriq apie vykdomas

i

laisvas
pareigybes Mokymo centre bei Siose atrankose
dalyvauj anöius pretendentus.

19.

Atlikti

atrankas

i pareigas Kalejimq
jam
pavaldZiose istaigose
departamente ir
asmenybös savybiq, gebêjimq ir tinkamumo
pretendentq

tikrinimo tvarkos apra5o.

Tilainti pretendentus dirbti Mokymo centre
pagal nustatyt4tvark1

Teikti informacij 4 Kalej imq departamento
Imuniteto skyriui apie Mokymo centre
vykdomas atrankas.

Organizuoti profesinio mokymo kursantr¿ ir
ivadinio mokymo klausytojq vertinim4.

tarnybai vertinim4.

20.

ir

nuolat atnaujinti Mokymo centro Atnaujinti Mokymo centro direktoriaus isakym4
darbuotojq, dalyvaujanöiq vie5uosiuose del Vie5qjq pirkimr¿ komisijos ir vie5qjq
pirkimuose (lskaitant vie5qjq pirkimq pirkimq iniciatoriq.
Sudaryti

iniciatorius), sqraS4.

VOTVS teisininké
Alicia Nekro5iene
VOTVS personalo
inspektore Zina

Stasiulioniene,
VOTVS patarejaEdita
Sereliene
VOTVS personalo
inspektore Zina
Stasiulioniene,
VOTVS patareja Edita
Serelienê
SKUS vir5ininkas
Kastytis Lizunas kartu
su

Pagal faktini

poreiki

Pagal faktini

poreiki

Pagal faktini

poreiki

Pagal faktini

poreiki

Kalejimq

departamento Imuniteto
skvriumi
VOTVS personalo
inspektore Zina
Stasiulioniene,
VOTVS patarëjaEdita
Sereliené
VOTVS teisininkê
Alicia Nekro5iene

Iki 2019-10-10,
véliau kan4 per
pusmeti iki
gruodZio 1 d. ir
iki birZelio 1 d.

21.

Sukurti vie5qjq pirkimq prevencines kontroles
sistem4 bausmiq vykdymo sistemoje.

22.

Vykdyti vie5qjq pirkimq prevencinç kontrolç.

{vertinti ir i5analizuoti Mokymo centre
vykdomus viesuosius pirkimus, teikti

Administraciniq
padaliniq vadovai

Pagal poreiki

pasiülymus Kaleiimu departamentui.

Tikrinti Mokymo centro vykdomus vie5uosius VOTVS teisininke
pirkimus.

23.

Kaupti ir arnlizuoti duomenis apie tai, kokius Kaupti ir analinlrlti duomenis.
ekspertinius vertinimus vie5uosiuose ir su

Alicja Nekro5iene

VOTVS teisininke
Alicja Nekro5iene

kokiais tiekejais susijusius ekspertinius
vertinimus yra atlikç istaigoje dirbantys
ekspertai.

24.

25.

26.

{vairiu paros metu organizuoti Mokymo centro
padaliniq vadovq ir darbuotojq bei budinðiqjq
pamainq darbo drausmés (iskaitant darbuotojq
blaivum4) patikrinimus.

Organizuoti neplaninius Mokymo centro Moþmo centro
direktorius ir jo igalioti
padalinir¿ vadovq bei darbuotojq patikrinimus.

Teikti siülymus dèl Kalejimq

1.

asmenvs

Kaupti, analizuoti ir sisteminti informacij4
pavaldù[4 istaigq lygtinio paleidimo komisijq apie lygtinio paleidimq komisijos darb4.
darbo optimizavimo ir informaciniq technolo gij q 2. Teikti siülymus Kalejimq departamentui dèl
Sios komisiios darbo organizavimo.
taikymo.
1. Planuoti, organizuoti ir koordinuoti ivadinio
mokymus
vykdyi
Organizuoti
ivadinius
korupcijos prevencijos ir tamybinês etikos tema: mokymo kursus ir profesini mokym4.
2. Vykd¡i ivadinio moþmo kursus ir profesini
1) bausmiq vykdymo sistemos kursantams;
naujai pareigas priimtiems pataisos mokym4 pagal patvirtintas pro gramas.
pareigunams (ivadinio moþmo metu)

ir

2)

I

departamentui

SKUS

Ne maZiau 5-iq
atliktq vie5qjq
pirkimq per
metus
Pagal faktini
poreiki,
kiekvienais
kalendoriniais
metais iki
birZelio I d. ir
iki eruodZio I d.
6 kartus
kiekvienais
kalendoriniais
metais,2019
metais - 3
kartus.
Pagal faktini
poreiki

Mokymq organizavimo
skyrius (toliau - MOS),

Pagal faktini
poreiki, ne

SKUS (karfu su
Kalejimq departamento
Imuniteto skyriumi).

mokymo
renginiq per
kalendorinius
metus (2019

matiatl0

metais

-

5).

Renginiq
skaiðius gali
kisti" oriklauso

27.

Organizuoti

ir vykdyti

tikslinius mokymus

korupcijos prevencijos tema

1

.Pagal SKUS pedago ginir¿ darbuotoj q parenglas

MOS

Kalejimq programas organizuoti mokymus.

artamentui pav aldùh4 i stai gq :
1) struktrlriniq padalinir¿ vadovams ir j,¿
pavaduotojams;
2) saugumo valdymo firnkcijas atliekantiems
darbuotojams;
3) resocializacijos (socialines reabilitacijos)
funkcijas atliekantiems darbuotoj ams;
dep

28.

4) orobaciios tarnvbos darbuotoi ams.
ir vykd¡i tikslinius renginius
paveikioms ir j autrioms darbuotoj q, kasdieniame
darbe tiesiogiai dirbanðiq ir bendraujanðiq su
nuteistaisiais, grupèms.

Organizuoti

2.Parcngfi mokymo programas

ir

vykdytr

mokymus.

SKUS (kartu su
Kalejimq departamento
lmuniteto skyriumi).

nuo suformuotq
mokymo grupiq
skaiðiaus
Pagal faktini
poreiki, ne
maùiau4
mokymo
renginiq
kalendoriniais
metais (2019 m.
-2).

Nustatyti poreiki ir orgatizuoti mokymus.
2.Parcngli programas ir vykdyti mokymus.
1.

faktini

MOS

Pagal

SKUS (karfu su
Kalejimq departamento
Imuniteto skyriumi).

poreiki, ne
maùiaukaip 5
mokymo
renginiai per
2019-2021
metus.

29.

30.

Pasira5ytinai supaZindinti priimamus i tarnyb4 ar
darbq pareigunus,
darbuotojus, dirbanöius
pagal darbo sutartis, su baudZiamqja ir drausmine
atsakomybe uZ ivykdytas korupcinio pobudZio
veikas Kal ej imq departamente ir j am pavaldZiose
istaisose bei valstvbes imoneie.
tamyb4 ar darbq
Priimamus þerkeliamus)
pareigunus
darbuotojus, dirbanðius pagal
darbo sutartis, papildomai instruktuoti del
privaðiq interesq konflikto pagal
vie5qjq
Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privaðiq interesq
derinimo valstybineje tarnyboje istatym4.

ir

ir

ir

i

1. Parengti pùym4, nurodant galiojanðius teisès VOTVS personalo
aktus del drausminês ir baudZiamosios inspektore Zina
atsakomybes uZ ivykdytas korupcinio pobudZio Stasiulionienè,
VOTVS patarejaEdita
veikas.
2. Supaåindinti pasira5ytinai naujai priimamus Sereliene
pareisunus ir darbuotoi us.
VOTVS personalo
1. Parengti atmintinç dèl vie5qjq ir privaðiq
inspektore Zina
interesq konflikto.

2.I5dalinti
darbuotojams
darbuotojams.

atmintinç

ir

teikti

jq

Mokymo

centro
naujai priimtiems

Stasiulioniene,
VOTVS patarëjaEdita
Sereliene,
VOTVS teisininke
Alicia Nekro5iene

Iki 2019-10-06
Priimant
darbuotoj4

rki 2019-10-10
Pagal poreiki

31.

Su pradedanðiais dirbti darbuotojais pravesti 1. Informuoti Kalejimq departamento Imuniteto VOTVS personalo
paÈintini prevencini pokalbi etikos, skyriq apie priimt4 darbuotoj4.
inspektorê Zina
antikorupcijos, neteisetr¿ rySiq su nuteistaisiais
palaikymo ir kift¿ galimq rizikos faktoriq, dirbant
bausmiq vykdymo sistemos istaigose, tema.

2. Administracinio padalinio vadovui

naujai

priimamu darbuotoju pravesti pokalbi.

Stasiulionienè,

Priimant
darbuotoj4 i
darbqMokymo

VOTVS patarejaEdita

centre.

Sereliene,

Administraciniq
32.

Vidineje Kalejimq departamento intraneto Teikti informacij4 Kalejimq departamento
svetainej e vie5inti nuasmenint4 informacij 4 apie atsakingam darbuotojui skelbti Kalejimq

darbuotojq padarytus korupcinio pobüdZio departamento intraneto
tarnybinius nusiZengimus ir pareiguno vardo
paZeminimo faktus bei kitus aktualius

problematinius klausimus,

puslapyj e.

padaliniu vadovai
VOTVS personalo
inspektore Zina
Stasiulioniene,
VOTVS patarejaEdita
Serelienê

Nuolat, pagal
faktini poreiki

akcentuojant

paZeidimq padarymo faktines aplinkybes ir
padarinius.
33.

UZtikrinti nuolatini informacijos (duomenq) Teikti informacij4 Kalejimq departamento Mokymo centro
teikim4 Kalejimq departamento Imuniteto Imuniteto skyriui apie Mokymo centre direktorius
skyriui apie nuteistqf q (suimtqjq) siekius papirkti
ar kitaip paveikti istaieos darbuotoius.

34.

35.

36.

dirbanðius nuteistuosius.

Mokymo centro intemeto svetainêje ir

Paskelbti informacij4 MC puslapyje ir i5kabinti
informaciniuose stenduose skelbti Kalejimq Mokymo centro skelbimq lentose.
departamento ,,Pasitikejimo linijos", STT
,,Kar5tosios linijos" ir kitq institucijq, kovojanðiq
su korupcija, kontaktinius duomenis bei

informaciia apie iu paskirti.
Skatinti ir motyvuoti darbuotojus, prisidejusius Nustatyti darbuotojq, prisidêjusiq prie
prie korupcinio pobüdZio nusikalstamq veikq korupcinio pobüdZio nusikalstamq veikq
nustatymo ir uZkardymo bei antikorupcinés nustatymo ir uZkardymo bei antikorupcines
veiklos formavimo, motyvavimo ir skatinimo
veiklos formavimo.
sistema ir per kalendorinius metus paskatinti ne
maàiaukaip 15 proc. darbuotoiu.
Skelbti aktuali4 informacij4 apie bausmiq 1. Aktuali4 informacij4 suderinus su padaliniq
vykdymo sistemos veikl4 bei rezultatus Mokymo vadovais ir MC direktoriumi teikti Mokymo
centro darbuotojui, atsakingam uZ MC interneto
centro interneto svetainei e.
svetainès administravima.

Pagal faktini
poreiki, ne
reöiau nei kart4
per meûrs

SKUS profesijos
mokytojas Jaunius
Stankeviðius,
VOTVS teisininkè
Alicja Nekro5iene

Iki 2019-10-10

Mokymo centro
direktoriaus isakymu

Iki 2019-10-

sudaryta darbo grupe

Administraciniq
padaliniq vadovai

20.sudaryti
darbo grupç

Nuolat, ne
reðiau kaip
kart4 per savaitç

2. Skelbti informacij4 Mokymo centro intemeto

SKUS profesijos

svetainèje.

mok¡ojas Jaunius
Stankeviðius

37.

Skelbti Kalejimq departamento ir Mokymo
centro priimtus vidaus teises aktus, susijusius su
Mokymo centro veiklos sritimis, Mokymo centro
interneto svetaineje

38.

Skelbti informacij4 Kalejimq departamento Teikti Kalèjimq departamento Imuniteto skyriui
interneto svetainêje ir Ziniasklaidoje apie informacij4 apie Mokymo centro pataisos
pataisos pareigunq padarytus korupcinio pareigum¿ padarytus korupcinio pobüdZio
pobüdZio tamybinius nusiZengimus, i5tirrus tarnybinius nusiZengimus, i5tirtus korupcinio
korupcinio pobudZio teises paZeidimus ir pobüdZio teisès paZeidimus ir baudZiamojon

40.

kuruoianðio prokuroro leidima.
Parengti vie54 kasmetinç Mokymo centro veiklos
ataskait4 korupcijos prevencijos ir korupcinio
pobüdZio teises paZeidimq tyrimo srityje.

u;W!ffii"¿.

Stankeviðius
VOTVS teisininke
Alicja Nekro5iene
SKUS profesijos
mokytojas Jaunius
Stankeviðius
VOTVS personalo
inspektore Zina
Stasiulioniene,
VOTVS patarëjaEdita
Sereliené

Pagal faktini
poreiki

Pagal faktini

poreiki

atsakomybèn patrauktus darbuotojus.

1. Parengti skyriaus metinés veiklos atskaitos
korupcijos prevencijos ir korupcinio pobudZio
teises paZeidimq tyrimo srityje.
2. Apibendrinti, i5analizuoti ir ivertinti
administraciniq padaliniq vadovq pateiktas
ataskaitas ir pateikti Kalei imu departamentui.

Jfl
Veililos organizavimo ir tu¡to
vataymo sþrþs teisininkê

poreik!

2.Skelbti Mokymo centro interneto svetaineje SKUS profesijos
priimtus vidaus teisês aktus.
mok¡ojas Jaunius

svetaineie.

baudZiamojon atsakomyben patrauktus
darbuotojus, gavus ikiteismini tyrim4

Pagal faktini

BeiSienè,

svetainès administravim4.

l.Teikti skelbtin4 informacij4 Mokymo centro
Mokymo centro interneto svetainês skiltyje
darbuotojui, atsakingam uZ MC intemeto
,,Korupcijos prevencija" skelbti aktuali4 svetainés administravim4.
informacij4 apie vykdom4 veikl4 korupcijos
2. Skelbti informacij4 Mokymo centro interneto
prevencijos srityje.

39.

Teikti skelbtinus teisés aktus Mokymo centro VOTVS ra5tvedybos
darbuotojui, atsakingam ui, MC interneto inspektore Dalia
1.

Speciaf r¿i¡ kgnrpctcncijq ugdymo

YlY,üffi:virnosþriaus

økvrirff irr/þkas

'l-ada flIitiaieva

K/s-tyds Lilünaq

Åk8-õs-¿l-

//
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I

Administraciniq
padaliniq vadovai,
VOTVS teisininke
Alicja Nekro5iene

Einamqjq metq
sausis

