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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2021–2023 METŲ PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) korupcijos
prevencijos 2021–2023 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos
programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
korupcijos prevencijos veiklą.
2.
Programos paskirtis – užtikrinti Kultūros centro ir padalinių veiklos skaidrumą, teisinių
ir antikorupcinių principų laikymąsi, antikorupcinėmis priemonėmis bei procedūromis užkirsti kelią
korupcijos atsiradimui.
Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
3.
Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai,
visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudų
bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras
žmogaus teises ir laisves.
4.
Programa sudaroma 3 metams, ją tvirtina direktorius.
5.
Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Kultūros centro darbuotojų
antikorupciniu švietimu ir mokymu siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio
priežastis ir sąlygas.
II.

VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

6.
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras – biudžetinė Kazlų Rūdos savivaldybės
įstaiga, savo veiklą grindžianti įgyvendindama 2013-2022 m. valstybinės kultūros strategijos
nuostatas, Vadovaudamasi LR Kultūros centrų įstatymu, LR Kultūros ministro įsakymais,
savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais
Kultūrinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
7.
Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinė veikla.
8.
Kultūros centre sudaryta korupcijos prevencijos įgyvendinimo ir koordinavimo darbo
grupė (toliau – Darbo grupė), kuri pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką korupcijos
prevencijos srityje, svarsto organizacinius klausimus ir klausimus, susijusius su Kultūros centro
korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymu.
9.
Kultūros centre korupcija galima šiose veiklos srityse:
9.1. rengiant teisės aktų projektus ir vykdant jų skelbimo, viešinimo ir įgyvendinimo
procedūras;
9.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
9.3. formuojant kultūros centro personalą;
9.4. atliekant paslaugų teikimo funkcijas.
10. Kultūros centras įgyvendino šias priemones, kurios padeda kovoti su korupcija:
10.1. interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus, kitas veiklos sritis;
10.2. atliekamas rengiamų įsakymų projektų antikorupcinis vertinimas;

10.3. rengiamos korupcijos prevencijos programos.
III.PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI
11. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Kultūros centre,
šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.
12. Pirmasis tikslai:
12.1 mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
12.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Kultūros centre;
12.3. ugdyti darbuotojų antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę
poziciją.
13. Programos uždaviniai:
13.1.užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą
Kultūros centre;
13.2.siekti,kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visiems
darbuotojams ir bendruomenei.
13.3 didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Kultūros centre;
13.4. supažindinti kultūros darbuotojus su savivaldos principais ir skatinti būti juos aktyviais
visuomenės nariais;
13.5.Kultūros centre vykdyti renginius, akcijas, seminarus korupcijos prevencijos klausimais.
IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS
14. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Kultūros centro direktorius ir įsakymu
patvirtinta Darbo grupė ir jos vadovas.
15. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato
įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios programos
dalis.
16. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių
plane nurodyti vykdytojai.
17. Programą rengia Darbo grupė ir teikia tvirtinti direktoriui.
18. Už programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingas Darbo
grupės vadovas, kuriam yra pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.
19. Programos priemonių atsakingi vykdytojai iki kiekvienų metų gruodžio 30 d. raštu
pateikia Darbo grupei informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimą ar neįgyvendinimo
priežastis. Darbo grupė gautą informaciją apibendrina ir iki kitų metų kovo 1 d. parengia kiekvienų
metų Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą.
20. Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita apsvarstoma posėdyje.
21. Darbo grupės vadovas kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio
1 dienos, pateikia direktoriui ataskaitą apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą.
22. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
22.1.korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Kultūros centre ir struktūriniuose
padaliniuose;
22.2.įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
22.3.didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus
korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;
22.4.surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija
klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi;
23. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Kultūros
centru, svaresnė darbuotojų parama atitinkamoms antikorupcinėms iniciatyvoms.

24. Programa vykdoma iš Kultūros centro biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.
Programos priemonių įgyvendinimo biudžetinis finansavimas numatomas atsižvelgiant į Kultūros
centro finansines galimybes.
25. Atsižvelgiant į korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus,
kompetentingų institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, kitą reikšmingą informaciją,
Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas direktoriaus sprendimu gali būti atnaujintas visą
Programos įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki Programos
įgyvendinimo pabaigos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Programa skelbiama Kultūros centro interneto svetainėje.
27. Programa įsigalioja nuo 2021 sausio 1 d.
_______________

