
                                                                                                                                                                                         

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2021 - 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 
PLANO 2021 m. ATASKAITA 

 
 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Priemonės 
vykdytojai 

Priemonės 
įgyvendini

mo terminai 

Priemonės tikslas ir 
laukiami rezultatai 

Priemonės vertinimo 
kriterijai 

Priemonės rezultatas 

 
I. TIKSLAS  - ĮGYVENDINTI VEIKSMINGĄ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ SISTEMĄ CENTRE IR JO PADALINUOSE 
 

Priemonės: 
1. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir nustatyti konkrečius terminus 
2. Šviesti  centro darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais. 

1. Parengti centro 
korupcijos prevencijos 
2021-2023 m. programą 
ir jos įgyvendinimo 
planą 

Direktorius III ketvirtis Didesnis centro skaidrumas 
ir atskaitingumas 
visuomenei 

Parengta Korupcijos 
prevencijos programa ir 
jos įgyvenimo planas 

Šakių kultūros centro korupcijos 
prevencijos 2021-2023 m. 
programa ir jos įgyvendinimo 
planas parengti ir patvirtinti 
2021 m. gegužės 17 d. įsakymu 
Nr.V-24. 

2. Nustatyti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę 
centre. Išskirti veiklos 
sritis, kuriose egzistuoja 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė 

Direktorius III ketvirtis Nustatomos Centro veiklos 
sritys, kuriose galima 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė 

Parengta motyvuota išvada Parengta motyvuota išvada. 
Nenustatyta sričių, kuriose 
egzistuotų didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė. 
 

3. Centro internetinėje 
svetainėje skelbti visus 
centro veiklą 
reglamentuojančius 
teisės aktus, kitą 
aktualią ir reikšmingą 
informaciją 

Direktorius 
Administratorė 

Nuolat Informacijos prieinamumas 
visuomenei 

Centro interneto svetainėje 
paskelbti centro veiklą 
reglamentuojantys teisės 
aktai 

Atnaujinta Šakių kultūros centro 
internetinė svetainė. Šiuo metu 
Šakių kultūros centro interneto 
svetainėje www.sakiukc.lt 
skelbiama: 
Teisinė informacija: 
1) teisės aktai; 



Paslaugos: 
1) patalpų nuoma; 
2) paslaugų kainos; 
Administracinė informacija: 
1) Šakių kultūros centro 
nuostatai; 
2) veiklą reglamentuojantys 
dokumentai; 
3) planavimo dokumentai; 
4) informacija apie darbo 
užmokestį; 
5) finansinių ataskaitų rinkiniai; 
6) biudžeto vykdymo ataskaitos; 
7) su viešaisiais pirkimais 
susijusi informacija; 
8) metinės veiklos ataskaitos; 
9) tarnybiniai automobiliai; 
Asmens duomenų apsauga; 
Korupcijos prevencija. 
Informacija nuolat atnaujinama. 
 

4. Šviesti  centro 
darbuotojus korupcijos 
prevencijos klausimais 

Direktorius Nuolat Ugdyti pilietiškumą ir 
nepakantumą korupcijai 

Korupcijos prevencijai 
skirtų renginių bei juose 
dalyvavusių asmenų 
skaičius 

2021m. centro darbuotojai 
nedalyvavo renginiuose 
skirtuose korupcijos prevencijai. 

 
II. TIKSLAS  - PLĖTOTI ANTIKORUPCINĘ KULTŪRĄ, DIDINTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ CENTRU 
 
Priemonės: 
1.Skatinti darbuotojus laikytis profesinės etikos. 
2. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 
3. Formuoti antikorupcinės elgsenos modelį. 



5. Atskirti viešuosius ir 
privačius interesus 

Direktorius Nuolat Kontroliuoti ar asmenys 
laiku ir tinkamai pateikia 
privačių interesų 
deklaracijas 

Pateiktos laiku ir teisingai 
privačių interesų 
deklaracijos 

Darbuotojai, kuriems privačių 
interesų deklaracijas pateikti  
reikia pagal teisės aktus yra 
informuoti. Direktoriaus 
privačių interesų deklaracija 
pateikta. 

6. Užtikrinti, kad Centro 
internetinėje svetainėje 
būtų pateikti ir atnaujinti 
viešųjų paslaugų 
teikimo tvarka (aprašai), 
reikiami dokumentai, 
nuorodos į teisės aktus, 
reglamentuojančios šių 
paslaugų teikimą ir 
administravimą 

Direktorius Nuolat Supažindinti visuomenę ir 
Centro darbuotojus su 
teikiamų viešųjų paslaugų 
tvarka ir terminais 

Parengtų (atnaujintų) ir 
paskelbtų viešųjų paslaugų 
aprašų, atmintinių, 
prašymų formų skaičius 

Su Šakių kultūros centro 
teikiamomis paslaugomis galima 
susipažinti interneto puslapyje 
Paslaugos skyriuje. 

 
III. TIKSLAS –  UŽTIKRINTI CENTRO IR JO PADALINIŲ VEIKLOS VIEŠUMĄ 
 
Priemonės: 
1. Šalinti  prielaidas,  sudarančias  sąlygas  Centro  darbuotojams  pasinaudoti  tarnybine padėtimi. 
2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį. 
7. Centro interneto 

svetainėje paskelbti 
korupcijos prevencijos 
programos 
įgyvendinimo priemonių 
ataskaitą 

Administratorė 2022- 2023 
m. 
I ketvirtis 

Supažindinti su Korupcijos 
prevencijos programos 
įgyvendinimo rezultatais 

Paskelbta ataskaita 
 

Šakių kultūros centro korupcijos 
prevencijos programos 
įgyvendinimo priemonių 
ataskaita paskelbta interneto 
puslapyje Korupcijos prevencija 
skyriuje. 

8. Skelbti informaciją apie  
vykdomus viešuosius 
pirkimus centro 
svetainėje 
www.sakiukc.lt. 

Administratorė Atliekant 
viešuosius 
pirkimus 

Skaidresnis viešųjų pirkimų 
atlikimas 

Įvykdytų viešųjų pirkimų 
bei paskelbtos 
informacijos apie 
viešuosius pirkimus 
skaičiaus  santykis 

www.sakiukc.lt Administracinė 
informacija: 
paskelbta informacija apie 
viešuosius pirkimus, paskelbta 
2021 m. ataskaita. 



9. Skelbti informaciją apie  
laisvas darbo vietas 
centre 

Direktorius Pagal 
poreikį 

Gyventojai bus plačiau 
informuojami apie laisvas 
darbo vietas centre ir 
keliamus reikalavimus 
būsimiems darbuotojams 

Skelbimų paskelbtų centro 
interneto tinklapyje 
skaičius 

Interneto puslapio skyriuje  
Struktūra ir kontaktai: 
Laisvos darbo vietos paskelbta 
informacija kokiu el. paštu 
galima atsiųsti savo CV. 
Konkursų laisvoms darbo 
vietoms 2021 m. nebuvo  
skelbta. 

10. Visuomenės 
informavimas apie 
centro teikiamas 
paslaugas, jų įkainius 

Administratorė Nuolat Skatinti skaidrų ir atvirą 
paslaugų teikimą. 

Informuoti apie centro 
teikiamas paslaugas, jų 
kainas, internetinėje 
svetainėje www.sakiukc.lt 
skyriuje „Paslaugos“ 

Informacija pasikeitus paslaugų 
teikimo kainomis yra 
atnaujinama. 2021m. kainos 
nesikeitė. Informaciją galima 
rasti skyriuje Paslaugos. 

11. Informuoti visuomenę 
apie vykdomą 
korupcijos prevencijos 
veiklą ir vykdomas 
antikorupcines 
priemones 

Direktorius Nuolat  Centro svetainėje skelbiama 
informacija skirta šviesti 
visuomenę apie vykdomas 
korupcijos prevencijos 
priemones ir didinti 
pasitikėjimą centro darbu 

Reguliariai viešinama 
informacija apie vykdomas 
priemones 
 

Visą informaciją galima rasti 
interneto puslapyje 
www.sakiukc.lt skyriuje 
Korupcijos prevencija. 

12. Viešai skelbti 
informaciją apie 
nustatytas galimas 
korupcines veiklas, 
darbuotojų netinkamą 
elgesį 

Direktorius Nuolat Didinti ir formuoti 
nepakantumą korupcijai 

Nustatytų korupcinių 
veiklų  bei darbuotojų  
netinkamo elgesio atvejų 
viešai paskelbtų atvejų 
skaičius 

2021 metais pasiūlymų, 
pranešimų, skundų negauta. 

 
 
Direktorius                                                                                                                                                 Mindaugas Kriaučiūnas 


