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2020 M. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRE 

 

 

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS 

INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE. 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą. 

3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

 

3. Atlikti dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, nustatyti vertinant korupcijos 

pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose 

įstaigose bei kontroliuojamose įmonėse. 

 

Rekomendacijas dėl korupcijos apraiškų mažinimo Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms vykdome 

ir nustatytais terminais pateikiame reikalingas ataskaitas. Kaip ir kiekvienais metais Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centras atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pasirinktoje 

veiklos srityje, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

 Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos rekomendacijomis, 2020 m. Kultūros 

centre buvo atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybė tarnybinio transporto valdymo ir naudojimo bei 

netarnybinių automobilių naudojimo srityse. Nors formaliai tarnybinio transporto valdymo ir 

naudojimo bei netarnybinių automobilių naudojimo sritys yra priskirtinos prie sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, visgi Kultūros centre ši tikimybė yra sumažinama 

organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą per teisinį reglamentavimą, t. y. numatytas tvarkas ir 

taisykles bei, tiek vidinės, tiek išorinės, kontrolės procedūras.  

Per 2020 m. Kultūros centro veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

atvejai. Pateiktų kitų rekomendacijų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nebuvo, tad patikrinimų, 

taip pat nebuvo.  

4. Esant poreikiui, atsižvelgiant į korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, 

kompetentingų institucijų rekomendacijas, tvirtinti, peržiūrėti ir / ar atnaujinti korupcijos prevencijos 

programas, programos įgyvendinimo planus. 

 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-92 yra 

patvirtinęs Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 2020-2021 m. korupcijos prevencijos 

programą ir jos priemonių planą (skelbiami Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje 

svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“). 

 

6. Paskirti asmenį (-is), kuriam (-iems) pavedama atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo įgyvendinimo funkciją. Informacija apie atsakingą asmenį paskelbti Savivaldybės įstaigos, 

įmonės interneto svetainėje. 

 

Asmuo už korupcijos prevenciją yra paskirtas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 

direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-32. Informacija apie atsakingą asmenį paskelbta 



Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“, nuoroda https://sirvintukc.lt/?page_id=1938. 

 

7. Nustatyti (atnaujinti) sąrašą pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, Savivaldybės įstaiga ar 

įmonė turi pateikti rašytinį prašymą STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį. 

 

Širvintų kultūros centro darbuotojų pareigybių, į kurias direktorius prieš skiriant asmenį privalo STT 

pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra. Vienintelė 

tokia pareigybė yra Kultūros centro direktoriaus, bet į šias pareigas skiria Savivaldybės meras ir ši 

pareigybė yra įrašyta į Savivaldybės mero potvarkį. Dokumentą skelbiame Kultūros centro 

internetinėje svetainėje, nuoroda: https://sirvintukc.lt/wp-content/uploads/2018-11-16-11-29-13-

01.pdf. 

 

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE, 

ĮMONĖSE MAŽINIMAS IR ŠALINIMAS  

Uždaviniai: 

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių. 

2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. 

3. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

 

2. Sudaryti galimybes Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse ar įstaigų ir įmonių patalpose 

pateikti gyventojams anonimines anketas ar pranešimus apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo 

atvejus. 

 

Yra sudarytos galimybės pateikti gyventojams anonimines anketas ar pranešimus apie pastebėtus 

korupcijos pasireiškimo atvejus, yra paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją, jo kontaktai skelbiami 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“, nuoroda https://sirvintukc.lt/?page_id=1938. Anoniminių anketų ar pranešimų apie 

pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus nebuvo gauta. Taip pat per 2020 m. Kultūros centro 

veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. 

 

4. Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis 

paslaugomis. 

 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras neteikia elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ar 

administracinių paslaugų. Kultūros centro veikla ir teikiamos viešosios paslaugos yra reglamentuotos. 

 

5. Užtikrinti anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimą. 

 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“, nuoroda https://sirvintukc.lt/?page_id=1938, yra skelbiama informaciją (Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefono numeris, elektroninis paštas), 

kuriais galima pranešti apie korupcijos atvejus. 

 

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO 

DIDINIMAS 

Uždaviniai: 

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą. 

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį. 

 

https://sirvintukc.lt/?page_id=1938
https://sirvintukc.lt/wp-content/uploads/2018-11-16-11-29-13-01.pdf
https://sirvintukc.lt/wp-content/uploads/2018-11-16-11-29-13-01.pdf
https://sirvintukc.lt/?page_id=1938
https://sirvintukc.lt/?page_id=1938


2. Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėje, skyriuje „Korupcijos prevencija“, skelbti 

informaciją apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones (Programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą, programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą, korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo išvadą ir kt.) 

 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“, nuoroda https://sirvintukc.lt/?page_id=1938, yra skelbiamos vykdomos korupcijos 

prevencijos priemonės (Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, programos įgyvendinimo 

priemonių plano ataskaita, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada). 

 

5. Skelbti informaciją apie nustatytas galimas korupcines veikas, Savivaldybės įstaigų, įmonių 

darbuotojų netinkamą elgesį. 

 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje svetainėje tokios informacijos nėra, nes 

nebuvo nustatyta apie darbuotojų korupcines veikas ar darbuotojų netinkamą elgesį. Per 2020 m. 

Kultūros centro veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. 

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

Uždaviniai: 

1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus 

korupcijos prevencijos klausimais. 

2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi. 

 

6. Suorganizuoti personalo mokymus antikorupcinio švietimo tema, atsižvelgiant į įstaigos, įmonės 

veiklos specifiką. 

 

2020 m. tokie mokymai, bendro pobūdžio apie korupciją: korupcijos suvokimą, kaip elgtis susidūrus 

su korupcijos apraiškomis, pristatytos įstaigoje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės, buvo 

planuoti, bet dėl susidariusios nepalankios epideminės COVID-19 situacijos, saugant darbuotojų 

sveikatą bei draudimų būriuotis, šie mokymai buvo nukelti vėlesniam laikui. 

https://sirvintukc.lt/?page_id=1938

