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                   NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 METAMS  

  

  

Eil. Nr.  Korupcijos prevencijos programos priemonės  Atsakingas 

vykdytojas  

  

Įvykdymo/vykdymo 

laikas/periodiškumas  

Laukiami rezultatai  

I uždavinys – didinti atskaitingumą visuomenei, viešinti informaciją 

  

  

1.   Teatro interneto svetainėje www.dramosteatras.lt  

paskelbti 2022-2023 metų korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo planą.  

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimą. 

 

Iki II 2022 metų 

ketvirčio pabaigos – 

2022-06- 30  

Bus užtikrintas 

korupcijos prevencijos 

programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

plano viešumas.  

http://www.dramosteatras.lt/


2.   Skaidriai įgyvendinti  konkursus laisvoms etatinėms 

pareigoms užimti. Teatro interneto svetainėje 

www.dramosteatras.lt  skelbti atrankas į laisvas darbo 

vietas, nurodant siūlomo darbo pobūdį bei reikalavimus 

pretendentams.  

Personalo vadovas  

 

Nuolat  Bus užtikrinta naujų 

darbuotojų priėmimo 

skaidrumas.   

3. Teatro interneto svetainėje www.dramosteatras.lt 

sukurti  skiltį „Pranešėjų apsauga“ ir įdiegti vidinių 

pranešimų kanalą.   

 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimą. 

 

Iki III 2022 metų 

ketvirčio pabaigos – 

2022-09-30 

Bus užtikrintas NKDT 

darbuotojų netolerancija bet 

kokioms korupcijos 

apraiškoms.  

4.   Teatro interneto svetainėje www.dramosteatras.lt  

skelbti biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų 

rinkinius.  

Vyriausiasis 

finansininkas  

  

Nuolat   Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.  

5.   Teatro interneto svetainėje www.dramosteatras.lt  

skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbti informaciją, 

kur ir kaip pranešti apie korupciją.  

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimą. 

 

Iki II 2022 metų 

ketvirčio pabaigos – 

2022-06-30 

Bus sudaryta galimybė 

pranešti apie korupcijos 

atvejus.   

6.  Sudaryti galimybes NKDT asmenims, kuriuos su 

įstaiga sieja ar siejo tarnybos, darbo ar įdarbinimo 

santykiai arba kiti sutartiniai ar ikisutartiniai santykiai 

pateikti informaciją apie padarytus (daromus, 

planuojamus) pažeidimus  ir  viešinti  tokių 

pranešimų teikimo galimybes: 

 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimą. 

 

Iki III ketvirčio 

pabaigos 2022-09-30 

 

Sudaryta galimybė 

asmenims, kuriuos su įstaiga 

sieja ar siejo darbo santykiai 

ar kiti sutartiniai santykiai 

pateikti informaciją apie 

padarytus (daromus, 

planuojamus) pažeidimus 

http://www.dramosteatras.lt/
http://www.dramosteatras.lt/


įstaigoje vidiniu kanalu, 

nustatyta aiški tokios 

informacijos teikimo, 

priėmimo , vertinimo ir 

sprendimų priėmimo tvarka.  

7.  Reglamentuoti vidines pranešimų apie pažeidimus 

teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir 

sprendimų priėmimo procedūras NKDT ir viešinti 

nuasmenintą informaciją.  

Iki III ketvirčio 

pabaigos 2022-09-30 

 

8.  Užtikrinti, kad dėl visų NKDT vidiniu informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų apie 

pažeidimus būtų priimti sprendimai. 

2022 m. IV ketv. -  

2023 m. IV ketv. 

Bus sudaryta galimybė 

išaiškinti korupcijos atvejus 

ir priimti prevencines 

antikorupcines priemones.    

 

II uždavinys  – didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą 

1.   Teatro interneto svetainėje www.dramosteatras.lt  

skelbti vienodas ir lygiavertes pareigas einančių 

darbuotojų skaičių.  

Personalo vadovas  Nuolat  Bus užtikrinta skaidri teatro 

valdymo struktūra.   

  

2.  Užtikrinti, kad į visas pareigas, kurios yra įtrauktos į 

sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti rengiami 

konkursai, būtų priimama tik konkurso būdu. 

Personalo vadovė Nuolat Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   



3.  Nustatyti ir vykdyti aiškią dovanų, gautų pagal 

tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat 

reprezentacijai skirtų dovanų, politiką: 

1. Parengti ir patvirtinti dovanų, gautų pagal 

tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat 

reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, 

vertinimo, registravimo ir eksponavimo tvarkos 

aprašą, remiantis Specialiųjų tyrimų tarnybos 

pavyzdiniu Įstaigos dovanų, gautų pagal 

tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat 

reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, 

vertinimo, registravimo, saugojimo ir 

eksponavimo tvarkos aprašu. 
2. užtikrinti, kad pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas taip pat reprezentacijai 
gautos dovanos, kurių vertė viršija 150 eurų, 
būtų apskaitytos. 

 Iki 2022 m. III ketv. 

pabaigos  

2022-09-30  

Nustatytos aiškios ir 

skaidrios pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas, taip 

pat reprezentacinių dovanų 

perdavimo, vertinimo ir 

apskaitos taisyklės. 

Apskaitytos  visos 

dovanos, kurių vertė viršija 

150 eurų. 

III uždavinys – didinti Teatro darbuotojų netolerancija bet kokioms korupcijos apraiškoms   

1.   Kontroliuoti ir koordinuoti plano vykdymą, esant 

būtinybei, teikti Teatro generaliniam direktoriui 

informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl 

jų tikslinimo ar papildymo. 

Struktūrinių padalinių 

vadovai  

Nuolat Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   

2.   Esant poreikiui, inicijuoti atitinkamų Teatro vidaus 

dokumentų pakeitimus, įtvirtinant efektyvias korupcijos 

prevencijos priemones.   

Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo 

atsakingi asmenys, 

teisininkas    

  

Nuolat  Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   



 

3.    Periodiškai peržiūrėti, ir esant poreikiui, tikslinti 

darbuotojų pareigybių aprašymus ir struktūrinių 

padalinių nuostatus.  

Personalo vadovas 

  

Esant poreikiui  Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   

4.   Užtikrinti Teatro materialinių vertybių teisingą 

apskaitą.  

Vyriausiasis 

finansininkas  

  

Nuolat  Bus užtikrinta valstybės 

turto tinkama apskaita ir 

tikslingas panaudojimas.   

5. Užtikrinti tikslingą tarnybinių automobilių 

panaudojimą darbo reikmėms.  

Pavaduotojas 

bendriesiems reikalams  

Nuolat Bus užtikrintas tarnybinio 

transporto panaudojimas  tik 

tarnybos reikmėms.  

6. Organizuoti gautų pranešimų, susijusių su korupcinio 

pobūdžio veikla, tyrimą. 

Generalinis 

direktorius  

Nuolat  Didinama netolerancija 

korupcijai. 

IV uždavinys – ugdyti Teatro darbuotojų sąžiningumą   

1.  Organizuoti ir įgyvendinti korupcijos prevenciją NKDT 

veiklos srityse. Supažindinti Teatro darbuotojus su 

patvirtinta korupcijos prevencijos Programa ir 

korupcijos prevencijos įgyvendinimo Planu. 

 

Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo 

atsakingi asmenys 

Iki 2022-12-01 Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   

2.  Kontroliuojamas viešų ir privačių interesų 

deklaravimas  

Personalo vadovė   Nuolat   Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   

3.  Užtikrinti naujai priimtų darbuotojų, kurie privalo 

deklaruoti privačius interesus, savalaikį privačių 

interesų deklaracijų pateikimą. 

Personalo vadovė   Nuolat Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   



4.  Užtikrinti, kad darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procese, deklaruotų su viešaisiais pirkimais 

susijusį statusą ir interesus. 

Darbuotojas atsakingas 

už viešuosius  pirkimus  

Nuolat Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė.   

3.  Informuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 

komisiją apie interesų konflikto galimybę, taip pat 

veiksmus, kurių reikia imtis, siekiant išvengti interesų 

konflikto ar jam atsiradus.  

Darbuotojas atsakingas 

už viešuosius  pirkimus  

Nuolat  Teatro darbuotojų, 

priklausančių Nuolatinei 

prekių, paslaugų ir darbų 

viešųjų pirkimų komisijai, 

galimybės nusišalinti, esant 

interesų konfliktui, 

užtikrinimas.  

4.   Esant galimybei, suorganizuoti neformalius darbuotojų 

mokymus korupcijos prevencijos ar privačių interesų 

deklaravimo klausimais.  

1 kartą per 3 metus   Personalo vadovė   Ugdomas darbuotojų 

suvokimas, kas yra 

korupcija.   

5. Teatro interneto svetainėje www.dramosteatras.lt skelbti 

nuasmenintą informaciją apie darbuotojų įvykdytus 

tarnybinius nusižengimus.  

Įstatymų numatyta 

tvarka  

Personalo vadovė   Bus užkardyta korupcinė 

veikla  

V uždavinys – didinti viešųjų pirkimų skaidrumą   

1.   Peržiūrėti ir pakeisti vidinius teisės aktus/tvarkas, 

susijusias su viešųjų pirkimų procedūrų organizavimu, 

suderinant juos su aktualia Lietuvos respublikos viešųjų 

pirkimo įstatymo redakcija  

 

Teisininkas ir 

darbuotojas atsakingas 

už viešuosius  

pirkimus 

Pagal poreikį   Skaidrūs bei teisės aktų 

reikalavimus atitinkantys 

viešieji pirkimai.   

http://www.dramosteatras.lt/


2.   Sekti teisės aktų, reglamentuojančių supaprastintų 

viešųjų pirkimų vykdymą, ir jų griežtai laikytis.   

Darbuotojas atsakingas 

už viešuosius  pirkimus 

Nuolat  Skaidrūs bei teisės aktų 

reikalavimus atitinkantys 

viešieji pirkimai.   

3. Reglamentuoti vidines viešųjų ir privačių interesų 

derinimo ir nusišalinimo kilus interesų konfliktui 

procedūras. 

Darbuotojas atsakingas 

už viešuosius  pirkimus 

Iki 2022 m. III ketv. 

pabaigos  2022-09-30  

Skaidrūs bei teisės aktų 

reikalavimus atitinkantys 

viešieji pirkimai.   

  

  

  

_____________________________  


