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MOLETV R. KfrNO KULTfTROS rR SPORTO CENTRO
2022-2024 METU KORUPCTJOS PREVENCTJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq r. k[no kulttros ir sporlo centro (toliau - Sporlo centro) korupcijos prevencijos
programa (toliau - programa) nustato korupcijos prevencijos tiksl4, uZdavinius bei principus,
korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavim4, igyvendinim4 ir
kontrolg"

2. Programos tikslas - uZtikdnti efektyvq korupcijos prevencijos vykdymo procesa

Sporto centre.
3. Programoje vartojamos s4vokos:
3.1. Korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq Sporto centre elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

3.2. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas
sudarant bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasyti nuo korupcinio pobudZio nusikalstamq veikq darymo.

3.3. Korupcinio pobfidZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos. Veikos tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su asmenines naudos siekimu
sau ar kitiems asmenims: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq vir5ijimas,
piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar matavimo priemoniq suklastojimas,
sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i55vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines
paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu
bldu igytq pinigq ar turto legalizavimas, ki5imasis i Sporto centro veikl4, kai tokiq veikq padarymu
siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4,
ir kitos nusikalstamos veikos.

3.4. Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq gali
pasireik5ti korupcij o s rizika.

3.5. Antikorupcinis Svietimas - tai veikla, kuria siekizrma maZinti korupciios pasireiSkimo
tikimybq, ugdant Sporto centro bendruomends nzrriq skaidrurno nuostatas, s4rnouingas vertybes,
atsakomybg ir pilietiSkurrq. Akcentuo.iama s4Ziningumo visuomeneje svarba it' nauda, teikiant
Zinias apie korupcijos pasirei5kimo kelianras rizikas visuomenes gerovei ir valstybes saugutnui,
nesitaikstandio str kortrpciios apraiSkomis ir siekiandio jas Salinti piliedio pozicijos fonlavimas.

3.6. Kitos programoje vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos korupcij o s prevencij os istatyme.

II. SITUACIJOS ANALIZE

4. Sporto centras savo veikl4 grindliavadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo mokslo ir sporlo ministro isakymais, Moletq rajono
savivaldybes tarybos sprendimais, Moletq rajono mero potvarkiais, Moletq rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymais, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu, kitais

istatymais, Sporto centro veiklos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklemis.
5. Sporlo centras vykdo neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo programas.



6. I5duoda vaikq neformaliojo ugdymo paZymejimus. I5duodant Siuos dokumentus,
laikomasi grieZtos atsiskaitomybes Moletq rajono savivaldybes administracijos Kultiiros ir Svietimo
skyriui.

7. VieSieji pirkimai vykdomi vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymu ir patvirlintomis
Sporto centro vie5qjq pirkimq taisyklemis.

8. Sporto centro direktorius kasmet atsiskaito uZ istaigos 0king ir finansing veikl4 Moletq
rajono savivaldybes tarybai, Sporto centro tarybai.

9. Direktorius yra pateikgs privadiq interesq deklaracij4.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

10. Korupcijosprevencijostikslai:
10.1. teisinemis, organizacinemis ir socialinemis priemonemis idiegti veiksming4

korupcij os prevencij os sistem4 bei procedlras;
10.2. siekti maLinti korupcijos pasirei5kimo galimybiq atsiradim4;
10.3. ugdyti jaunq Zmoniq antikorupcines nuostatas, nepakandi4 korupcijos augimui

pilieting pozicij4.
11. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uidaviniai:
1 1.1. didinti teisekflros proceso vie5um4 ir skaidrum4;
11.2. uZtikdnti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinim4 ir priemoniq plano

i gyvendinimo administravim4;
1 1.3. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai bttq skaidrus, atviri ir prieinami

Sporlo centro bendruomenei;
lI.4 didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 Sporto centre;
11.5 atskleisti ir Salinti galimas korupcijos atsiradimo Sporto centre prieZastis ir s4lygas

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

12. Korupcijos prevencija igyvendinama vadovaujantis Siais principais:
12.1. teis|tumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq
asmens teisiq ir laisviq apsaugq;

12.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali bfrti visi asmenys;
12.3. sqveikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4;

12.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat
tikrinant ir perZilrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiulymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo
kompetencij q i galiota igyvendinti tokius pasifllymus.

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

13. Sporto centre igyvendinamos Sios korupcijos prevencijos priemones:
13.1. veiklos sridiq, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymas,

analize ir vertinimas;
13.2. korupcijos prevencijos programos sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrole;
13.3. korupcijos prevencijos programos vie5inimas;



13.4. prane5imq, kitos gautos informacijos apie korupcinio pobfldZio paZeidimus tyrimas
ir vertinimas;

13.5. informavimas ir nustatytq korupcijos atvejq vie5inimas.

V SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIV IGYVENDINIMAS, PRrEzIrfR.{ rn

KONTROLE

14. Programa igyvendinama pagal Programos priede pateikt4 Programos igyvendinimo
priemoniq plan4.

15. UZ Programos igyvendinimo organizavim4 (koordinavim4), kontrolg atsakingas sporto
centro direktoriaus isakymu paskirtas asmuo.

16. UZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinim4 pagal kompetencij4 atsako
priemoniq plane nurodyti vykdytojai. Programos priemoniq igyvendinimo plane nurodyti
vykdytojai kasmet (iki gruodZio 31 d.) pateikia sporto centro direktoriui informacijq apie priemonirl

igyvendinimo eig4 ir jq veiksmingumE.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programa keidiama Sporlo centro direktoriaus isakymu.
18. UZ konkrediq Sporto centro priemoniq igyvendinimq atsako priemoniq plane nurodyti

vykdytojai.
19. Darbuotojai su Sia programa yra supaZindinami elektroninemis priemonemis, kaip

numato Moletq r. kuno kult[ros ir sporto centro darbo tvarkos taisykliq 9 skyriaus 4 punktas.

20. Korupcijos prevencijos programa skelbiama Sporto centro interneto svetaineje.



Priedas.
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2022-2024 METU PRTEMONTV PLANAS

Tikslas: didinti skaidrum4, vieSum4, maZinti korupcijos prielaidas Moletq r. kfino kulturos ir sporto centro
veiklose.

Uidavinys: Vykdyti antikorupciniSvietim4, igyvendinti antikorupcinio ugdymo program4,

Moletq r. kuno kulttros ir sporto centro darbuotojq atstovas

Eil.
Nr.

Priemon6s pavadinimas Vykdytojai Vykdymo laikas

I
Asmenq, igaliotq vykdyti korupcijos prevencij4
ir jos kontrolg paskyrimas

Direktorius 2022 m.

2.

Skelbti Sporto centro interneto svetaines skyrelyje
,,Korupcij os prevencij a" S porto centro korupcij os

prevencijos program4 ir jos igyvendinirno priemoniq
plan4 bei vis4 informacij4 apie antikorr-rpcing veikl4,
vykdorna Sporto centre

Asmuo, atsakirigas uZ

korupcijos prevencij4
2022-2024 tn.

J.

SupaZindinti Sporto centro bendruomeng su

Sporto centro korupcij os prevencij os pro grama
ir priemoniq planu, teikti ataskait4 apie jq
igyvendinim4

Direktorius Kasmet

4.
Darbuotoj q mokyrnq inicijavimas korupcijos
prevencij os klausirnais

DirektoriLrs I(asmet

5.
Vie5ai skelbti Sporto centro internetiniame puslapyje
informaciia apie laisvas darbo vietas

Direl<torius
Esant laisvoms
darbo vietoms

6. Privadi q interesq deklaracij q teikirnas Direktorius Kasmet

,7, Vie5qiq pirkimq planavimas, inicijavimas,
organizavimas ir vykdymo prieZiura

Vie5qiq pirkirnq
organizatorius

Nuolat

8.
Informuoti Sporto centro bendruomeng apie
usdornaia, finansing ir tikine veikla

Direktorius Metq pabaigoje

9. Vie5qjq pirkimq vykdymo prieZiiira
Asmuo, atsakingas uZ

korupciios prevenciia Nuolat

10.
Sporlo centro biudZeto le5q naudojimo pagal
patvirti ntas samatas prieZiiira Direktorius, buhalteris Kasmet

11
Vadovo infonnavimas gavus informacij4 apie galimq
korupcine veikla

Asrnuo, atsakingas uZ
korupciios prevenciia Nuolat

12.
Esant pasiulymams ir kt. bltinybei papildyti
Sporto centro korupcijos prevencijos program4 ir
priemoniu plana

Direktorius, aslnuo,
atsakingas uZ korupcijos
prevencij4

Metq pabaigoje
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