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ANYKSdIU KULTUROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2OI7 _2019 METAMS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Anyksdiq kultfiros centras (toliau - centras) 2017-2019 metq korupcijos prevencijos

progrulno, ltoliuu - Programa) tikslas yra uztikrinti korupcijos prevencijos kontroles, antikorupcinio

lvie1imo, informuotumo antikorupcijos temomis sistem4 Anyk3diq kultlros centre

2. Centro 2Ol7 -2019 metq Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos seimo

nutarimu Nr. XII - 1537 ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 m.

progru*o, savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencijq ir kontrolg, veiklos ir

tenldradarbiavimo taisyk"lemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos VlT iausybes 2004 m. geguZes

19 d. nutarimu Nr. 607, Lietuvos Respublikos specialiqiq tyrimq tamybos direktoriaus 2011 m.

geguzes 13 d. isakymu Nr. 2 - 170 ,,Dei valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose

JgIirtuo.lu didele lorupcijos pasireiskimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo" ir

a-nvksoiq rajono savivaldybes tarybos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-2 ,,Del rajono

savivalclybes 2}l6-2}lg'metq korupcijos prevencijos programos ir jos igyvendinimo plano

patvirtinimo,. bei kitais teis6s aktais, reglamentuojandiais korupcijos prevencijos veikl4.

3. Programoje vartojamos s4vokos:

3.1. Kirupcija - korupcija-yra laikomas piktnaudZiavimas igaliojimais siekiant asmenines

naudos - tiek viesajame, tiek privadiame sektoriuose.

3.2. Korupcinio pobndiio teises paZeidimai - korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos ir
kiti tokio pobUdZio teiies paZeidimai, uZ kuriuos numatyta administracine, drausmine ar kitokia

teisine atsakomybe.
3.3. Korupcijos preveucija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas, sudarant

bei igywendinant uiitintu.q prGmoniq sistem4, tai pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo

korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq darymo.

3.4. Antikorupcinis Svieiimas - tai veikla, kuria siekiama maZinti korupcij4, ugdlti

individuali4 ir kolekiyving atsakomybg, pilieti5kum4 bei supaZindinti su asmens teisemis ir
pareigomis visuomenei.

4. Kitos Programoje vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip apibreZtos Lietuvos korupcijos

prevencijos istatyme ir kituose teises aktuose.

5. programa pades vykdy'ti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikinti skaidresng,

veiksmingesng ir viesesnE centro darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis veikl4.

6. 
-Programos 

stra-tegines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir

informavimas.
7. programos iglwendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Centro direktoriaus paskirtas asmuo.

8. Programa parengta 3 (trejq) metq laikotarpiui.



II SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE

9. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:

9.1. vie5qiq pirkimq inicijavimas, orgaldzavimas, vykdymas ir kontrole;

9.2. ldq, deieguotq iH vaistybds, savivaldybiq biudZeto, Europos sqiungos strukt[riniq fondq,

2 proc. pajamq tikslinis panaudojimas.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

2017 -2019 METAMS IGYVENDINIMO ANALIZE

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymY' Lietuvos

Respublikos vyriausyb6s 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes

atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos respublikos specialiqiq tyrimq tarnybo.s direktoriaus 2011

m. geguzes 13 tl. isakymu Nr. 2-170 ,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose

.grl-stio;a didele koiupcijos pasireiskimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo".

aisiZvetgiant i kulturos centr o 2014-2016 metq korupcijos prevencijos progrym:: igyvendinimo
priemon"iq p1an6 patvirlintq Anyksdiq kulhlros centro direktoriaus 2014 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr.

V-:Z ,,OOi korupcijos prevencijos veiklos", kultlros centre ivertinta korupcijos pasireiSkimo

tikimybe.
centro veiklos sridiq, kuriose egzistuoja korupcijos apraiskos tikimybe, nustatymo ir korupcijos

pasireiskiino tikimybes ivertinimo procesq apsvarste centro administracijos atstovai ir kulturos centro

iirektoriaus isakymu patvirtintas 
- 

asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencijos lgyvendinim4 ir

kontrol g kulturos centre.
Analizuotas laikotarpis 2Ol4 m. - 2016 m. Pasirinktos veiklos srities analize atlikta

dokumentiniu bldu ir interviu metodu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, I-ietuvos

Respublikos Vyriausyb6s nutarimais, kulttiros ministro isakymais ir kitais teises aktais, Centro 2014

m. ir 2016 m. veikloi programomis, darbo tvarka numatyta darbo tvarkos taisyklese ir centro darbo

reglamentu, centro galiojandiomis tvarkomis. Su visomis istaigoje esandiomis tvarkomis darbuotojai

sulaZindinami pasirasyinai. Per analizuojam4 laikotarpi perZiiireti 12 pareigybiq apraSymai ir

gaisrines saugos instiukcija, patvirtintas kultiiros centro tarybos veiklos apraSas. Pasirinkta

lareigybiq apra5q iglwendinimo kontrole, veik14 reglamentuojandiq apra5q kontrole. Kasmet centro

airektorius t"ikiu ,"iklos ataskaitas, perZiihimi teikiamq paslaugq ikainiai. Visi procesai yra

aptariami ir priimami sprendimai, uztikiru-ut tinkamas kolegialumo, viesumo ir skaidrumo

piincipq igyvendinimas. Isru-u. darbuotojq veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrole leidZia

priimti oujettyvius sprendimus ir maksimaliai sumaZinti korupcijos pasireiSkimo rizikq.' 
Did;fis de-"ryr y.u skiriamas projektq raSymui ir jq rykdymui. Sutafiyse numat]ti projekttl

vykdymo terminai, pateikiama finansuotojams projekto vykdymo ataskaitos. visos projektq faktines

i5iaiios yra patvirtlnamos atitinkandiais dokumentais. Projekto idlaidos laikomos. tinkamornis ir

panaudotomii pagal paskirt!, jeigu jos teises akq nustaqta fixkayta itrauktos i projekto vykdyojo

tuhaltering apstaita ir gati Uuii identifikuojamos, pagristos ir patvirtintos atitinkamais iilaidas

pateisinanSiais ir iSUaq apmokejim4 irodandiais dokumentais, turindiais visus apskaitos

lokumentams privalomus relvizitui. Projektq finansavimo procediirose nustatlti objektyviis ir
pagrlsti parai5kq ir finansuojamq le5q vertinimo kiterijai, grieZta atskaitomybe Kultflros Ministerijai

uz"rtirt + tosq p*u"clojimq,lodel maksimaliai uztikinama korupcijos pasireiskimo. prevencija.

Svarbi kultlros centro veiklos sritis 1,ra lstaigos veiklai reikalingq priemoniq ir paslaugq viesas

pirkimas. viesqjq pirkimq procediiros yra atliekamos vadovaujantis 5i4 sriti reguliuojandiais teises

aktais, i procesi 
'iiraokiani 

daugiau n"i ,i.rq asmeni ir tuo uZtikinama prevencin6, einamoji ir

past"rnioli tontioies. Kadangi diugiausia vie5qiq pirkimq sumos nedideles, vadovaujamasi kultlros
2



centro direktoriaus patvirtintomis supaprastintqiq viesqiq pirkimq taisyklemis. Dalis prekiq, paslaugq

ir darbq perkama naudojantis vie5oiioi lstaigos Centrines projektq vald).rno agenturos,_vykdandios

centrines perkandiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu cPo.ltrM, kai elektroniniame

kataioge cpo.1tt" siulomos prekei, paslaugos ar darbai atitinka istaigos poreikius. viesqjq pirkimq

dialniirur pe. CfO, atsituelgiant I Cintrinei perkandiosios organizacijos prekiq ir 
-paslaugq 

kataloge

pateiktq prekiq, pasiaugq ir Jarbq asortiment4, leistq uZkirsti keli4 korupcijos apraiSkoms, uTtikrinant

skaidrum4 ir vie5um4 vykdant vie5uosius pirkimus.

Nors per analizuojam4 laikotarpi kuitflros centras negavo asmenq skundq, prane5imq ir kitokio

pobudZio informacijos,- susijusios su istaigos veikla del galimq korupcijos pobfldZio nusikalstamq
'ueit q ul. korupclos paiireisiimo faktq, atiityje tikslinga keipti didesni demesl i pagrindines sritis,

kuriose galimi korupcijos pasirei5kimai:

1 . {staigoje vykdomas iSankstinis bilietq i renginius rezervavimas'

2. Nemokamq ir mokamq kultlriniq paslaugq teikimas'

3. Kultflros vartotojq teisiq ir galimybiq uhikinimas.
4. {staigos veiklai reikalingq priemoniq ir paslaugq viesas pirkimas ir uZsakymas.

ISvada:
Korupcijos prevencijos tikslas - siekti, kad korupcija kuo maZiau trukdyq pletoti ekonomik4,

demokatiji, kurti soclaling gerovg, stiprinti nacionalini saugumq, didinti vieSqiq paslaugq teikimo

kokybg.' 
AtsiZvelgiant i tai kas isdes[ta ir apibendrinant Anyksdiq kultlros centro veiklas padarlta

prielaida, kai rizita, susijusi iu korupcijos pasireiskimu yra valdoma. {staigos veikl4

ieglamentuojandius nuostatus, taisykles, instrukcijas, tvarkas ir apra5ymus bltina reguliariai

p"i2iUreti, ir"purikeitus teises aktams juos koreguoti. Reikalinga iSsami ir pastovi veiklq analize,

griezta atskaiiomybe uZ 1e3q panaudojim4 ir sankcijq taikl,rnas uZ taisykliq paZeidimus. Reikia ugdyti

iarbuotojq antikorupcinE ku1mr4, apmokyi juos kaip elgtis susidiirus su korupcinemis veiklomis-

atsakingo uZ korupiijos 
'prevencij4'darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimas, patirties peremimas bei

pasidalijimas. Biitina tobulinti vie5uosius pirkimus ir stiprinti vidaus kontrolg'

IV SKYRIUS
PROGRAMOS PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UZDAVINIAI

11. Tikslai:
11.1. nustatyti prieZastis korupcijai pasireikSti lstaigoje irjas Salinti;

1 1.2. uhikinti skaidri4 ir veiksming4 veiklq Centre.

12. ULdaviniai:
12. 1. uZtikinti antikorupciniq priemoniq igyvendinimo kontrolg;

12.2. gerinti teikiamq paslaugq kokybg;
12.3. vykdtti Bviediamqi4 veikl4 korupcijai nepakantumo srityje.

V SKYRIUS
KORUPCIJOS ATVEJU TYRIMAS

13. Sudaryti s4lygas darbuotojams, piliediams prane5ti Centro direktoriui, atsakingam uZ

korupcijos prevenci.loi iikontroles oytdym4lstaigoje asmeniui, apie itarimus del galimos korupcinio

pobtidZio nusikalstamos veiklos.
14.Tirti ir anallzuoti gaunamus skundus, pra5ymus, pareiSkimus, vertinti ir rengti sillymus del

korupcijos prevencijos priemoniq iglvendinimo tobulinimo'



VI SKI'RIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

15. Programos uZdaviniams iglvendinti sudaromos korupcijos prevencijos.planas' kuris

nustatopriem-ones,jqlykdymoterminusbeilykdytojus.Planasneatskiriamadalis.
16. Programq vykdo visi istaigos darbuotojai.

17. proiramos igyvendinimo prieziiirq bei kontrolg vykdo asmuo, atsakingas uZ korupcijos

prevencij4 ir kontrolg.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Programa igyvendinama pagal priemoniq plan4'

19. uz [onkredir+ priemoniq igyvendinim4 atsako priemoniq plane nurodlti vykdltojai.

20. Programa skelbiama Centro intemeto svetaineje'

21. Korirpcine situacija vertinama bei priemoniq planas perZi1rimi kas treji metai' Esant

b[tinybei programa gali biiti koreguojama.
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ANYKSdIU KULTUROS CENTRO 2017-2019 MEru
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIV PLANAS

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Tikslas
Vykdymo

laikas
Vykdytoj ai

1 2 3 4 5

1. Darbuotojq supaZindinimas
(pasira51'tinai) su korupcijos
prevencijos programa, Sios

pro gramos iglvendinimo
priemoniq planu bei kitais

istaigoje priimtais
dokumentais, susijusiais su

korupcijos programa ir
priemoniq planu jai iglvendinti

Informuoti
darbuotojus apie
rykdomas
korupcijos
prevencijos
priemones

2017 m"

sausi.s
{staigos vadovas

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym4

istaigoje

2. Korupcijos prevencijos
programos ir jos igyvendinimo
priemoniq plano, bei atsakingq
asmenq kontaktiniq duomenq
skelbimas istaigos interneto
svetaineje

UZtikrinti vieium4
ir informuoti
visuomeng apie
r,ykdomas
korupcijos
prevencijos
priemones

2017 m.
vasaris

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij os

ir kontroles vykdym4

istaigoje

Asmuo, atsakingas uZ

istaigos intemeto
svetaines tvarkym4

J. Planuojamq pirkimq
suvestiniq, vieSqiq pirkimq
taisykliq, finansiniq ataskaitq
skelbimas intemeto svelaineje
bei elektroniniq pirkimq
didinimas

UZtikinti viesum4 Nuolat Istaigos vadovas

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym4

istaigoje

Asmuo, atsakingas uZ

vieduosius pirkimus

Vyr. buhalteris

4. Centro bendruomenes
informavimas apie metini
biudZet4, surinktas
specialiosios programos 1e5as

ir apie iu panaudoiim4

UZtikinti vieSum4,

savalaiki
atsiskaitym4

Metq
pabaigoje

{staigos vadovas
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1 ) 3 1 5

5. Dalyvauti mokymuose
korupcijos prevencijos ir
antikorupcinemis temomis

Suteikti Zinias aPie

korupcijos valdym4
savivaldybej e

Pagal
poreiki

{staigos vadovas

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdymq

istaigoje

6. Privadiq interesq deklaracijq
pateikimo kontrold

Kontroliuoti ar
nepaZeistas
privadiq interesq
derinimas

Nuolat |staigos vadovas

7. Programos prevencine
prieZiIra

UZtikinti, kad
programa bfltq
veiksminga

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym4

fstaigoje

8. {staigoj e patvirtintq veikl4
re glamentuoj andiq tvarkq,
taisykliq, procedDrq

tobulinimas

NustatJti galimas
korupcijos
prielaidas

Nuolat {staigos vadovas,

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym4
istaigoie

9. Vieiqiq pirkimq organizavimas
ir rykdymas pagal teises aktq
reikalavimus

UZkirsti keli4
korupcijos
apraiSkoms,
uZtikinant
skaidrum4 ir
vieSum4 vykdant
vieSuosius
pirkimus

Nuolat Vieiqiq pirkimq
komisiios pirmininkas

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdlm4

istaigoje

10. Darbuotojq pareiginiq nuostatq
perZituejimas ir, esant

bfltinybei, itraukimas
antikorupciniu poZilriu svarbiq
nuostatq bei teisinirl
atsakomybes priemoniq

Didinti darbuotojq
atsakomybg uZ

savo veiksmus,
ugdyti dorE ir
eti5k4 darbuotojq
elgesi, apibreZti
antikorupcines
nuostatas bei
teisines
atsakomybes
priemones

Nuolat {staigos vadovas

11. Skundq, parei5kimq del galimq
korupcinio pobudZio
nusikalstamq veiklq
nagrinejimas

ISnagrineti skundq,
pareiSkimq
atsiradimo
prieZastis ir
nustatyti jq
paSalinimo
priemones

Gavus
skund4,
pareiSkim4,
pasiiilym4

{staigos vadovas

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles rrykdym4

istaigoje
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t2. lstaigos vadovo ir SPecialiqjq
tyrimq tamybos skubus

informavimas gavus

informacij4 de1 galimq
korupciniq veiklq

Uixikinti savalaiki
reagavim4 ir
nustatytq
antikorupciniq
priemoniq

fvykdym4

Gavus
informacij 4

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdymq

lstaigoje

13. {staigos personalo mokYmas

korupcijos prevencijos
klausimais organizuoj ant

susitikimus su STT
darbuotoj ais, vykdandiais
korupcij os prevencij 4, STT
ry5iq su visuomene skyriaus
darbuotoj ais

Ugdl.ti
antikorupcing
kult[r4, apmokyti
darbuotojus kaip
elgtis susidttus su

korupcinemis
veiklomis,
atsakingq uZ

korupcijos
prevencij4
darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimas,
patirties peremimas

Istaigos
vadovo
sprendimu

fstaigos vadovas

14. Ra5ti5ko praSymo STT del

informacij os apie asmeni,

siekianti eiti konkursines
pareigas ar jau dirbanti Siose

pareigose, pateikimas

UZtikinti, kad
atitinkamose
pareigose dirbtq
nepriekaiStingos
reputacijos
asmenys, i5 istaigos
biitq pa5alinti
susikompromitavg
asmenys

fstaigos
vadovo
sprendimu

lstaigos vadovas


