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Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro 2017 -2019 metų korupcijos
prevencijos programa ir programos

įgyvendinimo priemonių planas

I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

Radviliškio  rajono  savivaldybės  etninės  kultūros  ir  amatų   centro  2017-2019  m.
korupcijos  prevencijos  programa (toliau  –Programa)  parengta,  vadovaujantis  Radviliškio  rajono
savivaldybės  administracijos  2017 m.  gegužės  10 d.  raštu  Nr.  S-1104-(8.24)   „Dėl  korupcijos
prevencijos ir jos kontrolės“.

Programos paskirtis  – užtikrinti  ir  intensyvinti  Pakiršinio etninės kultūros ir  amatų
centro korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti .

Programos strateginės kryptys yra:
korupcijos prevencija;
antikorupcinis švietimas.
Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens
teisių ir laisvių apsaugą;

visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

II SKYRIUS
PRIELAIDOS, LEMIANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMĄ ĮSTAIGOJE

Išorinės korupcijos prielaidos: socialinės (nedarbas, santykinai maži darbuotojų
atlyginimai); teisinės (teisės aktų sudėtingumas, jų kaita, kontrolės sistemos netobulumas);
institucinės ( žinančių apie korupcijos atvejus darbuotojų baimė pranešti ne anonimiškai, nenoras
dalyvauti antikorupcinėje veikloje); visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į
korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems asmenims, piliečių
pasyvumas).

Vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos: neišsamus teisės aktų projektų poveikio
visuomeniniams santykiams vertinimas; paslaugų teikimo administravimo trūkumai; vidaus darbo
organizavimo trūkumai; nepakankama viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija; viešumo
stoka.

Didžiausios galimybės plisti korupcinio pobūdžio veiklai įstaigoje gali susidaryti
atestuojant amatų centro darbuotojus; organizuojant viešuosius pirkimus; priimant naują
darbuotoją į darbą; teikiant paslaugas.



III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

Programos pagrindinis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Radviliškio
rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre.

Pirmasis tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti amatų centre ir jas
šalinti.

Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:
užtikrinti  veiksmingą  ir  kryptingą  ilgalaikį  korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą  ir  jų
kontrolę;
sudaryti galimybę informuoti apie korupcinio pobūdžio prasižengimus.

Antrasis tikslas – siekti didesnio etninės kultūros ir amatų centro veiklos sprendimų
ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.

Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
gerinti paslaugų teikimo, administravimo kokybę;
siekti, kad būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija.

Trečiasis tikslas – siekti skaidrumo teikiant paslaugas.
Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:

gerinti Pakiršinio amatų centro teikiamų paslaugų kokybę;
užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus bei reagavimą į gyventojų nuomonę;
didinti darbuotojų ir gyventojų nepakantumą galimiems korupcijos pasireiškimo atvejams.

Ketvirtasis tikslas – skatinti antikorupcinį švietimą.
Uždaviniai ketvirtajam Programos tikslui įgyvendinti:

šviesti Pakiršinio etninės kultūros ir amatų centro darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais;
užtikrinti Programos priemonių vykdymo viešumą;

Programos rezultatyvumas ir efektyvumas vertinamas pagal šiuos kiekybės ir kokybės
rodiklius: įvykdytų ir neįvykdytų Programos priemonių skaičių; programos priemonių
įgyvendinimui nustatytų terminų laikymąsi; anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus
korupcinio pobūdžio veiksmus skaičius ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio
pobūdžio veikos, skaičių; antikorupciniuose renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičių.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę atsakingas Radviliškio 
rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų  centro vadovas.

Programoje numatytas priemones įgyvendina Programos įgyvendinimo priemonių
plane numatyti vykdytojai. Programos nuostatų ir jos priemonių plane numatytų priemonių
vykdymas privalomas jame nurodytiems vykdytojams.

Už programos įgyvendinimą atsakingas įstaigos vadovas savivaldybės administracijos
direktoriui teikia informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Programa, programos  įgyvendinimo priemonių  planas skelbiami  Radviliškio rajono
savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro interneto svetainės www.pakirsiniodvaras.lt  skyriuje
„Veikla / Korupcijos prevencija“.



Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro 2017-2019 metų
korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Eil.
Nr.

Priemonės Vykdymo
laikas

Atsakingas

1 Parengti korupcijos prevencijos programą ir 
priemonių planą

2017 m.
birželis

Amatų centro
direktorius

2 Korupcijos prevencijos programą ir priemonių
planą paskelbti įstaigos interneto svetainėje

2017 m.
birželis

Amatų centro
direktorius

3 Pasirašytinai supažindinti kultūros centro ir skyrių 
darbuotojus su korupcijos prevencijos programa ir 
priemonių planu

2017 m.
birželis-liepa

Amatų centro
kultūros renginių

vadybininkė
4 Dalyvauti mokymuose korupcijos prevencijos ir

antikorupcijos temomis
Nuolat Amatų centro

direktorius
5 Tirti skundus, pranešimus dėl galimų korupcijos

pobūdžio veikų
Pagal poreikį Amatų centro

direktorius
6 Parengti asmenų aptarnavimo kokybės anketas 2018 m.

I ketvirtis
Amatų centro

direktorius
7 Parengti klausimyną apie galimas korupcinio

pobūdžio apraiškas įstaigoje (darbuotojams ir
visuomenei)

2018–2019 m. Amatų centro
direktorius

8 Įrengti dėžutę informacijai apie teikiamų paslaugų
kokybę ir galimas korupcinės veiklos apraiškas

2017–2019 m. Amatų centro
kultūros renginių

vadybininkė
9 Dalyvauti rajono savivaldybės organizuojamose

antikorupcinėse akcijose bei kituose renginiuose,
skirtuose korupcijos prevencijai.

2017–2019 m. Amatų centro
direktorius

10 Amatų  centro bendruomenės informavimas apie 
metinį biudžetą, surinktas specialiosios programos 
lėšas ir jų panaudojimą

Nuolat Amatų centro
direktorius

11 Įstaigos veiklą reglamentuojančių tvarkų, taisyklių,
procedūrų tobulinimas, darbuotojų informavimas

Nuolat Amatų centro
direktorius

12 Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas teisės
aktų nustatyta tvarka, informacijos apie viešuosius
pirkimus skelbimas

Nuolat Asmuo, atsakingas
už viešųjų pirkimų

organizavimą
13 Visuomenės informavimas apie nustatytas

darbuotojų korupcijos apraiškas, korupcinių teisės
pažeidimų tyrimą

Nuolat Amatų centro
direktorius

14 Rengti ataskaitas rajono savivaldybės
administracijos direktoriui apie korupcijos
prevencijos programos ir priemonių plano
įgyvendinimą, pasiektus rezultatus

2017–2019 m. Amatų centro
direktorius
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