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ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2018-2020 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil.  

Nr.  

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingi asmenys 

1.  

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos 

prevencijos politikos priemonių vykdymą ir 

kontrolę  

2018 m. II 

ketvirtis 
Direktorius 

2.  

Supažindinti darbuotojus su korupcijos 

prevencijos 2018 – 2020 metų programa ir  

priemonių įgyvendinimo planu  

2018 m. I 

ketvirtis 

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas asmuo 

3.  

Internetinėje svetainėje paskelbti korupcijos 

prevencijos 2018 metų programą ir priemonių 

planą  

2018 m. III 

ketvirtis 

Duomenų bazių 

specialistas 

4.  

Kontroliuoti ir koordinuoti korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą, teikti atsakingam 

asmeniui ir direktoriui informaciją ir 

pasiūlymus dėl jo tikslinimo  

Nuolat 

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas asmuo 

5.  

Centro tinklapyje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio veika  
Nuolat 

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas asmuo 

6. Viešinti nustatytus korupcijos atvejus Nuolat Direktorius 

7. 

Centre gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti Centro direktorių.  Gavus pranešimą 

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas asmuo 

8. 

Sudaryti sąlygas darbuotojams telefonu, 

anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti 

direktoriui savo įtarimus dėl galimos personalo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos  
Nuolat 

Direktorius, 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas asmuo 

9. 

Reguliarus skundų, pareiškimų dėl galimų 

korupcijos atvejų tyrimas bei vertinimas 

pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos pobūdžio 

nusikalstamų veikų nagrinėjimas  

Gavus skundą, 

pareiškimą ar 

siūlymą 

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas asmuo 



10. 

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, 

esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas  

bei teisinės atsakomybės priemones  

Kasmet IV 

ketvirtyje 
Sekretorius 

11. 

Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų 

organizavimą ir atlikimą Nuolat 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius, viešųjų 

pirkimų komisija 

12. 

Skelbti Centro finansines ataskaitas, darbuotojų 

vidutinio mėnesio darbo užmokestį (brutto) 

Centro internetinėje svetainėje. 
Kiekvieną 

ketvirtį 
Vyr. buhalteris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


