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Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes Tarybos 2020-05-28 patvirtinta Klaipedos

miesto savivaldyb es 2020-2022 mett4 korupcijos prevencijos programa, n u r o d a u:

1. Nuo 2020 m rugsejo 1 d. Tautiniq kulturq centro interneto svetaineje nuolat skelbti

informacij4 apie gautas dovanas, gautqbei suteikt4 paramq.

2. Nuo 2020 m. liepos 1 d. Tautiniq kultlrq centto interneto svetaineje nuolat skelbti

Tautinitl kulturq centro direktoriaus pilnas darbotvarkes.

3. Nuo 2020 m. liepos 1 d. kas 6 men. Tautiniq kulturq centro interneto svetaineje skelbti

informacij4 apie per praejusius metus ivykdytus (vykdomus) projektus, jq finansavimo

Saltinius, patirtas i5laidas ir sukurt4 ar planuojam4 sukurti prideting vertg.

4. Iki 2021 m. sausio 1 d. parengti, patvirtinti ir paskelbti Tautiniq kultUrq centro etikos

kodeks4.

Iki kiekvienq metq gruodZio 31 d. o'rganizuoti mokymus bei kitus renginius, skirlus

antikorupciniam Svietimui vykdyti, kviesti juose dalyvauti vietos bendruomeniq

atstovus.

Vadovaujantis Pranesejo apsaugos istatymo nuostatomis, sukurti Tautiniq kulttrq centre

vidinius pranesimq apie galimai padarytus korupcinio pobiidZio nusikalstamas veikas

arba netinkam4 darbuotojq elgesi, kanalus, uZtikrinandius prane5ejq anonimi5kum4, arba

sudaryti galimybg prisijungti prie KMSA sukurlo kanalo; fiksuoti bei dokumentuoti

Siuos ir kitus gautus prane5imus apie galimai padarytas korupcinio pobfldZio

nusikalstamas veikas arba netinkam4 darbuotojq elgesi ir nuolat skelbti informacij4 apie

tokius pranesimus istaigos interneto svetainej e.

Iki kiekvienq metq gruodZio 31 d. atlikti anoniming Tautiniq kulturq centre dirbandiq

darbuotojq apklaus4, siekiant nustatyti darbuotojq tolerancijos korupcijai indeks4,

skelbti apklausos rezultatus istaigos interneto svetainej e.

5.

6.

-



8. Kiekvienais metais iki IV ketv. pabaigos uZtikrinti skaidrq savivaldybes ir valstybes

biudZeto lesq panaudojim4, periodi5kai vie5inant ataskait4 apie savivaldybes biudZeto

le5q panaudojim4 istaigos internetineje svetaineje, nurodant le5q panaudojimo paskirti ir

pasiektus rezultatus; sudaryti s4lygas istaigos interneto svetaineje pareik5ti savivaldybes

bendruomenes nariams nuomong del biudZeto le5q panaudojimo efektyvumo.

Organizuoti Tautiniq kulttrq centro darbuotojq posedi, kurio metu supaZindinti TKC

darbuotojus su Klaipedos miesto savivaldybes Tarybos patvirtinta Klaipedos miesto savivaldybes

2020-2022 metq korupcijos prevencijos programa ir paskirti atsakingus darbuotojus uZ jos vykdym4.
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