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PALANGOS KURORTO MUZIEJAUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės korupcijos pasireiškimo veiksniams šalinti/mažinti Vykdytojai Įvykdymo laikas Vertinimo kriterijai  
 

1.  Parengti ir patvirtinti atnaujintą  įstaigos Korupcijos prevencijos 
programą ir jos   įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių planą. 

Direktorius  2017 m.  II ketv.  Parengtas korupcijos 
prevencijos progra-
mos įgyvendinimo 
2017–2019 m. prie-
monių planas. 

2. Informuoti darbuotojus  apie korupcijos prevencijos priemones, 
pasireiškimo galimybes, rizikos veiksnius, elgesį pastebėjus 
galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, Darbuotojus pasirašytinai 
supažindinti su muziejaus Programa 

Direktorius Kasmet  
iki kovo 1 d. 

Darbuotojų skaičius 

3. Piliečiams sudaryti galimybę pranešti apie pastebėtus galimus 
korupcijos pasireiškimo atvejus Muziejuje  

Atsakingas asmuo 2017-2019 m. Informacijos skaičius 
(vnt.) 

4. Paskelbti Programą muziejaus interneto svetainės 
www.kurortomuziejus.lt skiltyje Veikla/Korupcijos prevencija 

Atsakingas asmuo 2017-2019 m. Korupcijos preven-
cijos 2017-2019 m. 
programos ir jos įgy-
vendinimo plano pas-
kelbimas įstaigos in-
terneto svetainėje.  

5.  Informacijos apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, 
kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų įstatymo nuostatas, skelbimas įstaigos interneto 
svetainėje. 

Direktorius  Per 10 darbo dienų 
nuo informacijos 

gavimo. 

Paskelbtų informacijų 
skaičius 

6. Įstaigos vadovo informavimas, gavus pranešimą apie galimą 
korupcinio pobūdžio veiką įstaigoje. 

Direktorius 
 

Gavus pranešimą 
nedelsiant 

Pateiktų pranešimų 
įstaigos vadovui skai-
čius. 

7. Muziejaus interneto svetainėje skelbti informaciją apie laisvas Atsakingas asmuo Esant poreikiui Skelbimų skaičius 

http://www.kurortomuziejus.lt/
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darbo vietas.  (vnt.) 
 

8.  Muziejaus interneto svetainėje, įstaigos savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje, Valstybės 
tarnybos departamento internetinėje svetainėje (tik įstaigos 
vadovo) viešinti informaciją apie skelbiamus konkursus į 
konkursines pareigas 

Atsakingas asmuo  2017-2019 m.  Skelbimų skaičius 
(vnt.) 

9. Muziejaus interneto svetainėje skelbti informaciją apie vykdomus 
bei numatomus vykdyti viešuosius pirkimus ir jų rezultatus 

Atsakingas asmuo 2017-2019 m. Paskelbtos 
informacijos skaičius 
(vnt.)  

10. Muziejaus interneto svetainėje, vietinėje spaudoje skelbti 
informaciją apie vykdomus turto nuomos konkursus 

Konkurso komisijos 
pirmininkas 

2017-2019 m. Skelbimų skaičius 
(vnt.) 
 

11.  Skelbti informaciją apie teikiamas nemokamas ir mokamas 
paslaugas 

Atsakingas asmuo 2017-2019 m. Skelbimų skaičius 
(vnt.) 

12. Esant butinybei papildyti muziejaus korupcijos prevencijos 
programą. 

Direktorius 2017-2019 m. Veiksminga korup-
cijos prevencijos pro-
grama 

13.  Įstaigos  darbuotojų, atsakingų už     korupcijos prevenciją ir 
kontrolę,  mokymai korupcijos prevencijos klausimais 

1 kartą per metus  2017-2019 m.  Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

 

 
____________________________________ 

 


