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KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS
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KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IGYVENDINIMO 2017 METAIS PRIEMONIU
MOKYMO CENTRE VYKDYMO PLANAS
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Vilnius

Kovos su korupcija programos igyvendinimo priemoniq Mokymo centre 2017 metais
vykdymo plano paskirtis - uZtikrinti kryptingq, lanksði4 ir veiksming4 korupcijos aprai5kq Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo
centras) veikloje prevencij4, jos tiksh¿ igyvendinim4, minimizuoti korupcijos ir atskirq jos apraiðkq
prieZasðiq atsiradimo s4lygas bei pletr4, ugd¡i Mokymo centro darbuotojq ir klausytojq nepakantumE
korupcijai, skatinti juos laikytis teisinir¡ ir antikorupcinio elgesio principq, puoseleti doroiç, ugdant
pilietiðkum?, asmens teisiq ir pareigq visuomenei, Lietuvos valstybei "u pruiq, siekiant atgrasint-inuo
korupcinio pobtidZio nusikalstamq veikq darymo.

Eit.
Nr. Priemonès pavadinimas fvykdymo

laikas
Vykdytojas

I Mokymo centro informaciniuose stenduose
skelbti ir atnaujinti Kalejimq departamento
pasitikejimo telefono numeri, Lietuvos
Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos
,,Kar5toji linija" ir kitr¿ institucijq,
kovojanðiq su korupcija, telefonr¿ numerius,
kuriais asmenys galetq pateikti informacij4
apie vykdomas korupcinio pobüdZio
nusikalstamas veikas Mokymo centre

Nuolat Remigijus Kuncaitis,
Jaunius Stankeviðius

2. Pasira5ytinai supaZindinti priimamus i
tamyb4 ar darb4 valstybès tarnautojus ir
darbuotojus su baudZiarnqa ir drausmine
atsakomybe ui, ivykdytas korupcinio
pobüdZio nusikalstamas veikas Mokymo
centre

Priimant i
tarnybqar darb4.

Jolanta Sabaliauskiene.
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J. Atlikti Mokymo centro patalpose ir darbo

vietose, kuriose dirbama su islaptinta
informacij a, kompiuteriq patikrinim4

Kovas Jaunius Stankeviðius,
Korupcijos pasirei5kimo
tikimybes nustatymo
darbo grupe

4. Atlikti netiket4 Mokymo centro teritorijos,
patalpq ir darbo vietq, kuriose dirbama su

islaptinta informacija ar tokia informacija
yta saugoma, patikrinim4, siekiant
nustatyti, ar ðios vietos tinkamai apsaugotos
atitinkamomis fizinemis, mechaninèmis,
procedurinemis, elektroninèmis apsaugos
priemonemis

Kovas Korupcijos pasirei5kimo
tikimybes nustatymo
darbo grupe

5. Atlikti Mokymo centro administraciniuose
padaliniuose laikomos islaptintos
dqkumentacij os apskaitos patikrinima

Kovas Korupcijos pasirei5kimo
tikimybes nustatymo
darbo grupè

6. Lietuvos Respublikos vie5r¿jq ir privaõiq
interesq derinimo valstybineje tamyboje
istatyme ç2in.,2000, Nr. 1g-431; 200g, Nr.
8l-3177) nustatytais terminais ir tvarka
tikrinti Mokymo centro darbuotojq privaðiq
interesq deklaracij as.

Nuolat Jolanta Sabaliauskiene.

7. Atlikti i5duodamq kvalifikacijos kèlimo
paZymejimq registravimo ùumalo ir
kvalifikacijos kelimo renginio dalyviq
s4ra5o faktini atitikim4

Balandis Korupcijos pasirei5kimo
tikimybès nustatymo
darbo grupö

8. Skelbti Mokyrno centro vidaus teises aktq
projektus, susijusius su istaigos veiklos
sritimi Mokl'rno centro vidaus interneto
svetainèie

Nuolat, prièmus
naujus vidaus
teisès aktus

Dalia Bei5ienè,

Miroslava Suboð,

Jaunius Stankeviðius

9. Orgarizloti rengini tema ,,Tarptautinei
antikorupcijos dienai paminöti.. Mokymo
centro klausytoj ams (kursantams)

IV ketvirtis Mindaugas
KryZanauskas,

Remigijus Kuncaitis
10. Organizuoti ir pravesti antikorupcinio

pobtidZio mokymus.
Kartq per
pusmeti

Remigijus Mockeviðius,

Mindaugas KryZanauskas

11 Organizuoti ir pravesti mokymus ir (ar)
seminarus teises uktr¿ projektq
antikorupcinio vertinimo tema

Kartq per
pusmeti

Remigijus Mockeviðius,

Mindaugas KryZanauskas
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Korupcij os pasirei5kimo tikimybes nustatymo
darbo grupès vadovas Mindaugas KryZanauskas


