
 

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO 

DIREKCIJOS DIREKTORIUS 
 

  
 

 

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS 2021 – 2023 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR ŽUVINTO BIOSFEROS 

REZERVATO DIREKCIJOS 2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO  

 TVIRTINIMO 

  

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. V1- 

Aleknonys, Alytaus r. sav. 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 5 

punktu, 

 t v i r t i n u: 

1. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2021 – 2023 metų korupcijos prevencijos 

programą; 

2. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2021 – 2023 metų korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių planą. 

 

 

 

Direktorius            Paulius Čeponas 

 

 



 
PATVIRTINTA 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo     d. 

įsakymu Nr.  

 

 

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS 2021 – 2023 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos (toliau- Direkcija) 2021–2023 metų korupcijos 

prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymu,  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktriaus 2014 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. 2-100 patvirtintomis Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo 

rekomendacijomis. 

2. Programa skirta užtikrinti korupcijos prevenciją Direkcijoje. 

3. Programa sudaroma 3 metams, ją tvirtina Direkcijos direktorius. 

 

II. APLINKOS ANALIZĖ 

 

4. Direkcija yra biudžetinė įstaiga pagal kompetenciją vykdanti kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą, organizuojanti nuolatinę jų būklės priežiūrą ir 

tvarkymą, atlieka gamtinius tyrimus, derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, 

vykdo prevencinę veiklą saugomoje teritorijoje. 

5. Atliekant Direkcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė 

vertinimą, buvo nustatyta, kad Direkcijos veiklos sritys, neatitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo (toliau- Korupcijos prevencijos įstatymas) 4 str. nurodytų kriterijų, todėl 

įstaigoje neegzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

6. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas parengti atsižvelgiant į atliktą Direkcijos 

veiklos sričių, kuriose geli egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimą. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

7. Programos tikslas- užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, didinti skaidrumą, mažinti ir 

šalinti korupcijos ir jos apraiškų tikimybę Direkcijoje. 

8. Programos tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

8.1. įvertinti Direkcijos veiklos sritis, siekiant nustatyti korupcijos pasirešikimo tikimybę; 

8.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų valstybės tarnyboje derinimo 

įstatymo nuostatų laikymąsi; 

8.3. užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą laikantis pirkimų principų; 

8.4. analizuoti informaciją korupcijos prevencijos srityje; 

8.5. informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais; 

8.6. didinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos srityje. 

9. Kiekvieno Programoje numatyto uždavinio pasiekimas vertinamas pagal Programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodytus vertinimo kriterijus. 

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

10. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame 



nustatomos Programos įgyvendinimo tikslas, uždaviniai, vykdytojai, vertinimo kriterijai.  

11. Programos įgyvendinimo priemonių plano stebėseną, vertinimą ir kontrolę atlieka 

Direkcijos darbuotojas paskirtas atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 

Direkcijoje. 

12. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas atsakingo asmens peržiūrimi periodiškai, 

prireikus-atnaujinami, tikslinami ar papildomi. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

13. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo direktoriaus įsakymu. 

14. Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Direkcijos darbuotojai. 

15. Programa ir visa informacija susijusi su jos įgyvendinimu skelbiama Direkcijos interneto 

svetainėje. 

 

 

      

 



PATVIRTINTA 

Žuvinto biosferos rezervato  

direkcijos direktoriaus  

2021 m. rugsėjo   d. įsakymu Nr.  
 

 

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS 2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Vertinimo kriterijai 

 

TIKSLAS – UŽTIKRINTI EFEKTYVIĄ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ, DIDINTI SKAIDRUMĄ, MAŽINTI IR ŠALINTI 

KORUPCIJOS IR JOS APRAIŠKŲ TIKIMYBĘ ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOJE. 
 

 

1 UŽDAVINYS 

 PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI UŽ PROGRAMOS 

VYKDYMĄ ATSAKINGUS (-Ą) ASMENIS (-Į) 
 

1. 1.1.Paskirti Žuvinto biosferos rezervato direkcijos (toliau – 

Direkcija) darbuotojus (-ą), atsakingus (-ą) už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

Direktorius 2021 m. II-III ketv. Paskirtas Direkcijos darbuotojas 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

 

1.2.Parengti ir patvirtinti Direkcijos Korupcijos prevencijos 

2021-2023 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

Direktorius, 

darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. 

 

2021 m. III ketv. Parengta Direkcijos korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planas.  

1.3. Paskelbti Korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą Direkcijos interneto 

svetainėje. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. 

 

2021 m. III ketv. Korupcijos prevencijos 2021-2023 m. 

programą ir jos įgyvendinimo priemonių 

planas paskelbti Direkcijos interneto 

svetainėje 

 

2 UŽDAVINYS 



ĮVERTINTI VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ  

2. 2.1. Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę jose. 

 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

 

Kiekvienų metų  III 

ketv. pabaigoje 

Nustatytos Direkcijos veiklos sritys, 

kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. Atliktas Direkcijos veiklos sričių 

įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės.  

2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir 

nustačius naujas įstaigos veiklos sritis, kuriose galima 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengti ir patvirtinti 

korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo ar šalinimo 

priemonių planą, nurodant asmenis atsakingus už priemonių 

įvykdymą. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

 

Parengus korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės medžiagą 

Parengti ir patvirtinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės mažinimo ir 

šalinimo priemones, nurodant asmenis 

atsakingus už priemonių vykdymą. 

3 UŽDAVINYS 

UŽTIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBĖS TARNYBOJE ĮSTATYMO 

REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI 

3. 3.1. Kontroliuoti, kaip yra vykdomos Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatos. 

 

 

 

 

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Nuolat Direkcijos darbuotojai tinkamai užpildo, 

laiku pateikia, prireikus tikslina Privačių 

interesų deklaracijas.  

4 UŽDAVINYS  

INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

4. 4.1. Pagal galimybes organizuoti direkcijos valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, 

dalyvavimą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM, 

Valstybės tarnybos departamento prie VRM organizuojamose 

seminaruose korupcijos prevencijos tema. 

 

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Esant galimybėms, 

poreikiui. 

 

Įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų 

dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvavusių 

seminaruose, skaičius. 

 

 

4.2. Direkcijos interneto svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur 

gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. 

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Nuolat Informacijos apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei 

institucijų, į kurias galima kreiptis dėl 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, 



nuorodų paskelbimas Direkcijos interneto 

svetainėje. 

5 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS 

5. 5.1. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant 

informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą  

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

Gavus pranešimą Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir 

perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų 

tarnybai skaičius 

5.2. Direkcijos interneto svetainėje skelbti informaciją apie 

įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus. 

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

Per 10 darbo dienų 

nuo nustatyto atvejo 

ištyrimo dienos 

Paskelbtų pranešimų skaičius. 

6 UŽDAVINYS 

ANALIZUOTI GAUNAMĄ INFORMACIJĄ DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

6. 6.1. Analizuoti gautą informaciją (anoniminiai, oficialūs 

pranešimai telefonu ir kt.) apie galimus korupcijos atvejus 

Direkcijos veikloje ir teikti Direkcijos direktoriui siūlymus dėl 

priemonių.  

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

Gavus informaciją 

 

Gautų pranešimų skaičius, priimtų 

priemonių skaičius.  

 

6.2. Analizuoti gautus pasiūlymus dėl Programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano keitimo, teikti Direkcijos 

direktoriui siūlymus dėl priemonių.  

 

Darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

Gavus pasiūlymus 

per 10 darbo dienų 

Gautų, analizuotų pasiūlymų dėl 

korupcijos prevencijos priemonių skaičius, 

priimtų priemonių skaičius.  

 

7 UŽDAVINYS 

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ 

7. 7.1. Užtikrinti, kad būtų laikomasi LR viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimų susijusių su pirkimų viešinimu, 

skaidrumu, viešinti viešuosius pirkimus: skelbti Direkcijos 

interneto svetainėje viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašą, viešųjų pirkimų planus. 

Už viešųjų pirkimų 

organizavimą (jo 

priežiūrą) atsakingas 

asmuo, darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. 

Nuolat Skelbiama informacija apie Direkcijos 

viešuosius pirkimus. 

 

 

                                                                          ________________________________________________________________________________ 

 


