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ĮSAKYMAS 

DĖL KRISTINOS JANSEVIČIŪTĖS SKYRIMO ATSAKINGA  

UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ 
 

 

2022 m. lapkričio  11 d. Nr. V1-64 

Molėtai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsniu: 

1. S k i r i u Kristiną Jansevičiūtę, Raštvedę, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą Molėtų menų mokykloje. 

2. P a v e d u Kristinai Jansevičiūtei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 

Molėtų menų mokykloje: 

2.1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka 

atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą; 

2.2. pagal poreikį dalyvauti užtikrinant Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą įstaigoje; 

2.3. pagal kompetencijas dalyvauti ir teikti nuomonę personalo formavimo procedūrose 

vertinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka gautą 

informaciją apie asmenį; 

2.4. atlikti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolę ir stebėseną; 

2.5. teikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai informaciją, reikalingą kuriant 

korupcijai atsparią aplinką; 

2.6. rengti mokymus darbuotojams korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais; 

2.7. prižiūrėti kaip darbuotojai laikosi Antikorupcinio elgesio kodekso įgyvendinimo 

įstaigoje, konsultuoti juos įstaigos veiklos srityje kylančiais antikorupcinio elgesio klausimais, 

prireikus pagal kompetenciją ir poreikį jiems taikyti korupcijos atsparios aplinkos kūrimo 

priemones ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines ir (ar) poveikio priemones; 

2.8. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka 

rengti korupcijos prevencijos veiksmų planą, pagal kompetenciją atlikti įgyvendinimo stebėseną; 

2.9. teikti pasiūlymus įstaigos vadovui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių 

diegimo ir įgyvendinimo; 
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2.10. įstaigos interneto svetainėje viešinti nuasmenintą informaciją apie per paskutinius 

trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus 

veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų 

padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje; 

2.11. sudaryti galimybes asmenims teikti nuomonę ir pasiūlymus dėl korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo; 

2.12. pagal poreikį ir kompetenciją atlikti kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią 

aplinką. 

 

 

 

 

Direktorė Violeta Urbanavičienė 
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