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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipedos m. sav. Tautiniq l<ultLrrq centro, (toliau - TK centras) l<orupcijos ir prevencijos
kontroles programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos l<orupcijos
prevencijos istatymu 1Zin., ZOOZ,NT. 57-2297), Lietuvos Respublil<os Seimo 2015 m.l<ovo l0 d.
nutarimu Nr. XII-1537 ,,Ddl Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su l<orupcija20152025 rnetq
programos patvirtinimo", kitais teises alctais, reglamentuojandiais l<orr"rpcijos prevencijos veikl4 ir sl<irta
l<orupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiSkimo galimybems maZinti Tautiniq l<ulturq centro veilcloje,
2. Programos paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir l<rypting4 korupcijos prevencijos
kontrolg, korupcijos prevencijos politil<4, skaidresng, veiksmingesnE ir vieSesng TK centro darbuotoirt
veiklq.

Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antil<orupcinis Svietimas ir
informavimas.
4. Programa grindLiama lcorupcijos prevencija, visuomenes ir TK centro darbuotojq
antikorupciniu Svietimu ir mol<ymu, siel<iant l<ornplel<siSl<ai Salinti Sio neigiarno socialinio reill<ilio
prieZastis ir s4lygas.

3.

II. TKC VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE ANTIKORUPCINIU POZIURIU
5. Galima iSskirti tokias bendr4sias korupcijos prielaidas: teisines, institucines ir visuomenes
pilietiSl<umo stol<os.

6.

fstaigos internetineje svetaineje slcelbiama planuojamq metiniq pirlcimq suvestind,
supaprastintq vie5qjq pirkirnq taisylcles, finansines atasl<aitos. {staigos darbuotojai l<asmet
informuojami apie metini biudLetq, dalyvauja, planuojant TI( centro biudZeto poreilci, sprendZiant le5q
taupymo klausirnus.
7, Direl<torius l<asmet atsisl<aito uZ Il<ing finansinq veil<14 Klaipedos miesto savivaldybei.
8. fstaigos veiklos atasl<aitos l<asmet pateikiarnos I(laipedos miesto savivaldybes tarybai. Tokia
pat tvarka atsisl<aitomair uL pararxos le5q panaudojim4.
9. Tautiniq kultUrq centre l<orupcija galima Siose veiklos srityse:
9. 1. formuojant darbuotojq personal4;
9.2. organizuojant ir vyl<dant vieSqjq pirkimq procedilras;
9.3, sl<iriant le5as, sl<irtas organizuoti tautiniq bendrijq veikl4.

III. TIKSLAI IR UZNAVNTAT
Tikslai:
10.1, Salintiprielaidas, sudarandias s4lygas korupcijai atsirasti TI( centre;
10.2. pletoti antil<orupcing kultur4, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim4 l<ulturos
institucija.
11. UZdaviniai:
10.

I

1.1. uZtikrinti veil<sming4

ir

kryptingq ilgalaikiq l<orupcijos prevencijos priemoniq

igyvendinim4;
I1.2. nustatyti veil<los sritis, Icuriose galima korupcijos pasireiSl<imo tikimybe;
ll'3, itraul<ti i korupcijos prevencij4 centro bendruorleng, ugdyti bendruomenes nariq
pilietin j s4m on in gum4 i r nepalcantu m4 korupcij ai ;
11.4. vie5ai skelbti informacij4 apie nustatytus antil<orupcinius veiksmus ir
iu rezultatus.

IV. PROGRAMOS TIKSLV IR UZDAVINIU VERTINIMo KRITERIJAI
12, Programos tikslq ir uZdaviniq vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybes ir

kokybes rodikliais:

12.1. korupcijos pasireiSkirno tikimybes nustatymas

TK centre;
12'2, ivykdvtq ir neivyl<dytq Programos igyvendinimo priemoniq sl<aidiumi;
12'3. dideiandiu nepal<antunru korupcijai, t.y. anonimiSkq ir oficialiq praneSimq apie
galimus korupcinio pobDdZio nusil<altimus sl<aidiaus didejimu;
12^4. skundq, pateiktq vadovui, aul<Stesnems institucijoms, slcaidiaus nagrinejirnu ir
maZeiimu,
V. ADMINISTRAVIMAS
13" Prograrnai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinirno priemoniq planas (priedas),
lcurio priemoniq ivykdymo lail<otarpis sutampa su programos jgyvendinimo pradZia ir pabaiga.
14' Programoje numatytas priemones igyvendina TK centro direktorius ir programos
gyvend
inimo pri emoniq plan e nu rod yti vylcdytoj ai.
i
15. Asmuo, igaliotas vylcdyti l<orupcijos prevencij4 ir jos kontrolg yra atsakingas uZ l<orupcijos
prevencijos j gyvendinim4 TK centre;
16, Asmuo, igaliotas vyl<dyti l<orupcijos prevencij4 ir jos l<ontrolg, l<ar:t4permetus, ne
veliau iki
einamr[q metq geguZes 30 d., pateil<ia direktoriui ataslcait4 apie lcorLrpcijos prevencijos ir kontroles
programos priemoniq plano vylcdyrn4.
17. Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, l<orupcijos prevencijos
proceso organizavim4 bei kontrolg reglamerituoja TK lcorupcijos prevencijos tvarkos apra5as.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Si Programa sl<elbiama Ti( centro intemeto svetaineje www,l<laipedatkc.lt
;
19. Ui' Sios Programos igyvendinirnq pasl<irti asmenys, nesilail<antys Sioje programoje
nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublil<os teises aktus.

