
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2017-2019 M. 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

2017 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Priemonės vykdytojai Priemonės įgyvendinimas 2017 metais 

1. 

Parengti, tikslinti ir atnaujinti Korupcijos 

prevencijos programą ir priemonių planą, 

atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, gautas 

rekomendacijas 

2017-2019 m. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

direktorius 

2017 metais parengta ir patvirtinta Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorės 2017 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. V-46 Širvintų rajono savivaldybės kultūros 

centro 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa ir 

korupcijos prevencijos programos priemonių planas.  

2. 

Supažindinti Kultūros centro ir filialų 

darbuotojus su Korupcijos prevencijos 

programa, siekiant plėtoti antikorupcinę 

kultūrą 

Iki 2017 m. 

lapkričio 1 d. 

Direktorius 2017 m. rugsėjo 20 d. visų Kultūros centro ir jo filialų 

darbuotojų susirinkime darbuotojams buvo pristatyta 

Korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos 

programos priemonių planas. Darbuotojai buvo informuoti 

apie įstaigos interneto svetaineje sukurtą skyrių „Korupcijos 

prevencija“ ir jame esančią informaciją. 

3. 

Komandiruoti darbuotojus, skatinti dalyvauti 

mokymuose, įvairiuose renginiuose, akcijose 

korupcijos prevencijos klausimais 

1-2 kartus per 

metus 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

direktorius 

Kultūros centro darbuotojas, atsakingas už korupcijos 

prevenciją, ir direktorius dalyvavo mokymuose „Korupcijos 

prevencija Lietuvoje“.  

4. 

Užtikrinti Kultūros centro skaidrų viešųjų 

pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekti didinti 

viešųjų pirkimų apimtys per Centrinę viešųjų 

pirkimų informacinę sistemą 

Atliekant 

viešuosius 

pirkimus 

Darbuotojas, vykdantis 

viešuosius pirkimus 

Lyginint su 2016 metais Kultūros centro viešųjų pirkimų 

per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą padidinta 

virš 50%. Viešieji pirkimai vykdomi pagal Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorės 2017 m. kovo 1 d. 

įsakymu Nr. V-16 patvirtintas Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisykles. 

5. 

Užtikrinti skaidrų Kultūros centro darbuotojų 

priėmimą į darbą, pretendentams į tam tikras 

pareigas iš anksto nustatyti objektyvius 

reikalavimus pareigybės aprašyme 

Nuolat Direktorius Visoms įstaigoje esančioms pareigybėms 2017 metais buvo 

patvirtinti pareigybių aprašymai - Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorės 2017 m. vasario    

20 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centro ir filialų darbuotojų pareigybių aprašymų 

tvirtinimo“. Kultūros centrui ieškant naujų darbuotojų, 

darbo skelbimai buvo skelbiami Kultūros centro 

internetinėje svetainėje (www.sirvintukc.lt) bei Lietuvos 

http://www.sirvintukc.lt/


Darbo biržos internetinėje svetainėje. 

6. 

Kontroliuoti teisingą Kultūros centrui 

priklausančio turto naudojimą ir disponavimą 

juo (tarnybinio transporto, patalpų),  

atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, 

tikslinti ir atnaujinti 

Nuolat Direktorius, vyr. 

buhalteris 

Kultūros centrui priklausantis turtas naudojamas ir juo 

disponuojama vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis, 

tvarkomis (Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centre taisyklės, 

Autobuso naudojimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros 

centre taisyklės, Širvintų rajono savivaldybės kultūros 

centro automobilių ir autobuso kelionės lapų, ridos ir degalų 

sunaudojimo tvarka). Patalpos nuomojamos pagal Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius. Visas 

turtas naudojamas pagal paskirtį ir tik tiesioginėms Kultūros 

centro fukcijoms ir veikloms įgyvendinti. 

7. 

Tirti skundus, pranešimus dėl galimų 

korupcijos pobūdžio veikų 

Gavus tokią 

informaciją 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

direktorius 

Pranešimų dėl galimų korupcijos pobūdžio veikų Kultūros 

centre nebuvo gauta. 

8. 

Kultūros centro internetinėje svetainėje 

(www.sirvintukc.lt) skelbti Korupcijos 

prevencijos programą ir jos priemones bei 

programos pakeitimus 

Iki 2017 m. 

lapkričio 1 d. ir 

atnaujinus 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

kompiuterininkas 

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorės 

2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtinus Širvintų 

rajono savivaldybės kultūros centro 2017-2019 m. 

korupcijos prevencijos programą ir korupcijos prevencijos 

programos priemonių planą, jis buvo iš karto paskelbtas 

Kultūros centro internetinėje svetainėje (www.sirvintukc.lt). 

9. 

Siekti didinti visuomenės pasitikėjimą 

Kultūros centro veikla skelbiant informaciją 

internetinėje svetainėje (www.sirvintukc.lt) 

apie korupcinio pobūdžio veikų ištyrimo 

rezultatus viešųjų pirkimų, priėmimų į darbą, 

turto naudojimo ir kitose srityse, atsiradus 

tokio pobūdžio pranešimams 

Ištyrus gautą tokią 

informaciją 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

kompiuterininkas 
Kultūros centre korupcinio pobūdžio veikų nebuvo, todėl ir 

ištyrimo atvejai nebuvo skelbiami. 

10. 

Kultūros centro internetinėje svetainėje 

(www.sirvintukc.lt) skelbti informaciją kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis 

arba antikorupcinio švietimo pranešimus 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

kompiuterininkas 

Ši informacija yra paskelbta Kultūros centro internetinėje 

svetainėje (www.sirvintukc.lt) skyriuje „Korupcijos 

prevencija“. 
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