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RADVILISNO MIESTO KULTUROS CENTRO KORUPCIJOS
PREVENCTJOS 2020

-

2021 METV PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

l. Radvili5kio miesto kultoros centro (toliau - Kultflros centras) 2020 -2022 mett4korupcijos
prevencijos programa (toliau

- programa)

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos

-

2025 metr4

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII

- l537,,Del

prevencijos isakymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcij

Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcij a2015

-

a

2015

2025 metq programos patvirtinimo".

I -299,,RadviliSkio
metq programos priemoniq planas'o ir kitais

Radvili5kio rajono savivaldybes tarybos 2020 m, birZelio l7 d. sprendimu Nr.
rajono savivaldybes kovos su korupcij a 2020

-

2021

teises aktais, reglamentuoj andiais korupcij os prevencij os veikl4.

2.

Programa reglamentuoja Kult[ros centro kovos su korupcija tikslus

bendr4sias

ir

speciali4sias korupcijos prevencijos priemones

bei

ir

uZdavinius,

visuomenes dalyvavim4,

igyvendinant 5i4 program4.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai uZtikrinti Kulttiros centre.

4. Korupcijos prevencija

-

korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas

ir Salinimas sudarant

bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4,taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobfrdZio nusikalstamq veiklq darymo.

5. Programoje sqvokos vartojamos taip, kaip apibreZiamos

I

punkte nurodytuose teises

aktuose.

6. Korupcij os prevencij a igyvendinama vadovauj antis Siais principais

6. I

:

-

korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, isakymq ir kitq teises aktq reikalavimq ir uZtikrinant pagrindiniq asmens
teisetumo

teisiq ir laisviq apsaugq;
6.

2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali btiti visi

asmenys;

6.

3.

s4veikos

- korupcijos prevencijos

priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq

korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam kitoki4 pagalbq;

4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat
tikrinant ir perZi[rint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant
6.

pasi[lymus del priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetencij4 igaliota
igyvendinti tokius pasiElymus.
7. Programa igyvendinama vadovaujantis Programos igyvendinimo priemoniq planu, kuriame

numatytos prevencines priemones, skirtos iSvengti socialiniq, ekonominiq gresmiq, ginti visuotinai
pripaZistamas Zmogaus teises, bei vieS4ji interes4.

8. Programa siekiama didesnio sprendimq ir procedtirq skaidrumo, vie5umo, atskaitingumo
visuomene, uZkertant keli4 korupcijos atsiradimui ir pletrai Kultflros centre.
9. Korupcinio pob[dZio nusikalstamos veiklos yra Sios: kySininkavimas, papirkimas, prekyba

poveikiu, piktnaudZiavimas, kita nusikalstama veika,

jei

ji

padaryta vieSojo administravimo

sektoriuje arba teikiant vie54sias paslaugas, siekiant sau

ar kitiems asmenims

naudos,

piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq suklastojimas, sukdiavimas, turto
pasisavinimas ar i5Svaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas,
neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu b0du igytq pinigq ar turto

legalizavimas, ki5imasis

i valstybes tarnhutojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio

asmens veikl4 ar kita nusikalstama veika, kai tokios veikos padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io,

papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar papirkim4.
10. Korupcijos poZymiai tiek vie5ajame, tiek privadiame sektoriuje kenkia valstybei ir jos
teises sistemai, todel kovos priemones turi b0ti nuoseklios

ir visapusi5kos. Prioritetine sritis, kurioje

korupcija gali pasireikSti yra vie5ieji pirkimai ar turto valdymas.
11. Programos nuostatq vykdym4 koordinuoja Kult[ros centro direktorius

ir

Programos

igyvendinimo plane nurodyti darbuotoj ai.
12. Programoje vartojamos s4vokos atitinka teises aktuose apibreZtas sqvokas.
13. Programa parengta 1 metq laikotarpiui.

II

SKYRIUS

KULTUROS CENTRO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE

ANTIKORUPCINIU POZIURIU
14. Savivaldybes veiklos situacijos analizd atliekama vadovaujantis institucinio strateginio

planavimo aplinkos analizes principais
analizE.

ir apima i5oriniq ir vidiniq veiksniq, gresmiq ir galimybiq

15. Analizuojant Centro veiklos situacij4
paLy mdti Sias pri el aidas

ir vertinant iSorinius ir vidinius veiksnius, galima

:

15. 1. socialines (nedarbas, santykinai maZi valstybes tarnautojq ir kitq darbuotojq atlyginimai,

netobula motyvacine karj eros sistema vieSaj ame sektoriuj e);
15. 2. teisines(teises aktq netobulumas, daZna

jqkaita, spragos ir kolizijos, kontroles sistemq,

teisiniq procedtrq ir priemoniq netobulumas);
15. 3. institucines(netobuli darbuotojq priemimo

i tarnyb4 atrankos kriterijai, nepakankamos

vidaus ir iSores auditq apimtys);

15.4. visuomenes pilieti5kumo stoka(visuomenes poZiurio

i korupcij4

neapibreZtumas ir

prie5taringumas, piliediq pasyvumas antikorupcijos veikloje).

III

SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

16. Pirmasis tikslas

-

igyvendinti veiksming4 antikorupciniq priemoniq sistem4 Kult[ros

centre.

UZdaviniai pirmajam programos tikslui pasiekti

:

16. 1. uZtikrinti veiksming4 ir krypting4 ilgalaiki korupcijos prevencijos priemoniq
igyvendinim4 ir nustatyti konkredius terminus
17. Antrasis tikslas

-

;

pletoti antikorupcing kultur4, didinti visuomen6s pasitikejim4 Kultfrros

centru.

UZdaviniai antraj am Programos tikslui pasiekti

:

17. 1. skatinti darbuotojus laikytis profesines etikos;
17

.2, formuoti antikorupcines

18. Trediasis tikslas

elgsenos modeli;

- uZtikrinti Kultiiros centro veiklos vie5um4 ir reagavim4

igyventojq

nuomon9;
UZdaviniai trediaj am Programos tikslui pasiekti

:

18. 1. Salinti prielaidas, sudarandias s4lygas Kultflros centro darbuotojams pasinaudoti
tarnybine padetimi;
I 8. 2.

pletoti antikorupcing kult[r4.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMO RODIKLIAI
l9.Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes kriterijais;
19. 1. pagal Programos nuostatas parengtq ir igyvendintq Programos priemoniq skaidius;

19. 2.

iki nustatytq terminq igyvendintq priemoniq skaidius;

19. 3. anoniminiq ir oficialiqjq prane5imq apie galimas korupcinio pob[dZio veikas teikiant
administracines ir vieSqsias paslaugas skaidiaus pokytis;
19. 4, Centro darbuotojq Svietimo

ir visuomenes paramos vykdant antikorupcines priemones

rezultatas(renginiq, mokymq, kitq Svietimo priemoniq ir dalyviq skaidius).

20. Pagrindiniu Programos igyvendinimo rodikliu laikytinas i5auggs pasitikejimas Kulturos
centru.

V SKYRIUS
PRO GRAMOS

ADMINI STRAVIMAS

21.U2 antikorupciniq veiksmq kontrolg, metodines pagalbos teikim4 korupcijos prevencijos
srityje pagal kompetencij4 atsako Kult[ros centro direktorius.

22. Prograrnos igyvendinimo kontrolg vykdo, programoje nurodytq priemoniq vykdym4
koordinuoj a ir kontrol iuoj a Kultiiro s centro direktoriaus pavaduotoj as.

23.

Programai igyvendinti sudaromas priemoniq planas(l priedas), kuris nustato

igyvendinimo priemones,

jq vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama Sios Programos

dalis.

24. Ui. konkrediq Programos priemoniq igyvendinim4 pagal kompetencij4 atsako priemoniq
plane nurodyti vykdytojai.

25. Programos igyvendinimo priemoniq vykdytojai, atsiZvelgdami i kintandias aplinkybes ir

veiksnius, turindius ar galindius tureti itak4 Programos priemonems igyvendinti, teikia Kulttros
centro direktoriaus pavaduotojui motyvuotus pasillymus del igyvendinamq Programos priemoniq

koregavimo ar pakeitimo efektyvesnemis, detalizuodami

jq tikslus, vykdymo

proces?

ir vertinimo

kriterijus.
26. Programos priemoniq vykdytojai kiekvienais metais programos igyvendinimo priemoniq
plane nustatytais terminais plane nurodytiems subjektams teikia ra5yting informacij4 apie programos

priemoniq vykdymo eig4, jq veiksmingum4 ir pasiektus rezultatus.

27. Atsi?velgus

i

Programos igyvendinimo ataskait4 ar sociologq tyrimq rezultatus, kit4

reik5ming4 informacij4, Programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas pagal poreiki gali briti
atnauj inamas Kultfrros centro direktoriaus isakymu.

28. Programa finansuojama i5 kult0ros centrui skirtq savivaldybes biudZeto asignavimq ir kitq

finansavimo Saltiniq.

l

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29.Programa isigalioja j4 patvirtinus KultUros centro direktoriaus isakymu.
30. Darbuotojai su programa ir planu supaZindinami pasitarimq metu.

