PATVIRTINTA
Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktoriaus
2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.1-5
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ
PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2020 METAMS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų (toliau – Kūrybos namai) korupcijos (toliau – Programa)
skirta užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę, korupcijos
prevencijos politiką, skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Kūrybos namų darbuotojų veiklą.
2. Kūrybos namų korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa (toliau – Programa)
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2015–2017 metų programa, patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256 (2016 m. lapkričio 15 sprendimo Nr. T-290 redakcija).
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Kūrybos namuose elgesys, neatitinkantis jiems
suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;
3.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir
įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobūdžio nusikaltimo veikų darymo.
4. Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir
kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
5. Programos strateginės kryptys yra:
5.1. korupcijos prevencija;
5.2. antikorupcinis švietimas ir informavimas.
6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Kūrybos namų direktoriaus paskirtas
asmuo.
7. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui.

II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
8 .Galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: teisines, institucines ir visuomenės
pilietiškumo stokos.
9. Kūrybos namų interneto tinklapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė,
supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklės, informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus, finansinės ir biudžeto vykdymo
atskaitos. Kūrybos namų taryba informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, sprendžiant lėšų
panaudojimo klausimais.
10. Kaip Kūrybos namams skirtų biudžeto asignavimų valdytojas direktorius kasmet atsiskaito
už ūkinę-finansinę veiklą Kūrybos namų Tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir talpinamos
Kūrybos namų interneto svetainėje.

11. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
11.1. formuojant darbuotojų personalą;
11.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
11.3. priimant vaikus į ugdymo įstaigą;
11.4. naudojant Kūrybos namų biudžetą.
12. Direktorius ir Kūrybos namų darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę
privačių interesų deklaracijas.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
13. Programos tikslai:
13.1. korupcijos prevencijos srityje:
13.1.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti;
13.1.2. užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus;
13.1.3. mažinti korupcijos prielaidas teikiant paslaugas.
13.2. antikorupcinio švietimo srityje – supažindinti asmenis su korupcijos keliamu pavojumi,
skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.
14. Korupcijos prevencijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
14.1. užtikrinti antikorupcinę kontrolę;
14.2. didinti viešumą ir skaidrumą.
15. Antikorupcinio švietimo tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:
15.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Kūrybos namuose ir skatinti Kūrybos namų
bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą;
15.2. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą.
16. Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:
16.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;
16.2. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių;
16.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas teikiant
skaičiaus pokytį.
IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
17. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia Kūrybos namų direktoriaus
įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja asmuo, paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją
ir kontrolę Kūrybos namuose.
18. Programoje numatytas priemones įgyvendina Kūrybos namų direktorius ir Programos
įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.
19. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją, kartą per metus, ne vėliau iki einamųjų
metų gruodžio 31 d., pateikia Kūrybos namų direktoriui ataskaitą apie korupcijos prevencijos
programos priemonių plano vykdymą.
20. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos
proceso organizavimą reglamentuoja Kūrybos namų korupcijos prevencijos programa.
21. Kūrybos namų prevencijos programą tvirtina Kūrybos namų direktorius.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Ši programa įsigalioja nuo Programos sudarymo dienos.
23. Programa skelbiama Kūrybos namų interneto svetainėje www.kurybos.kursenai.lm.lt
24. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
25.Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

__________________

