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Jonavos k[no kultfiros ir sporto centro

direktores 2020 m. sausio 21 d.

isakymu Nr. V- f,

JONAVOS KUNO KULTUROS rR SPORTO CENTRO 2020-2022 METV KORUPCIJOS

PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Jonavos klno kult[ros ir sporto centro (toliau - Centras) 2020-2022 metq korupcijos

prevencijos programa (toliau - Programa) skirta korupcijos prevencijai uZtikrinti ir korupcijos

pasireiSkimo galimybems Centre sumaZinti'

2. 
-prog.u*u 

pud.r vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti skaidresnE,

veiksmingesng ir labiau vie54 Centro ir jame dirbandiq darbuotojq veikl4.

3. Programos strategines kryptys korupcijos prevenci.ia ir antikorupcinis Svietimas bei

informavimas.
4. Programa parengta trejq metq laikotarpiui'

II. SITUACIJOS ANALIZE

Centras - savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikla grindZianti Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq,
sporto ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Jonavos rajono savivaldybes tarybos

sprendimais, rajono savivaldybes mero potvarkiais, rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus isakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

Pagrindine Centro veiklos ru5is - formalqli Svietim4 papildantis ugdymas, sportine veikla.

Vykdydamas savo pagrindines veiklas. Centras iSduoda sporto mokyklos baigimo paZymejimus,

teikia mokamas paslaugas, suteikia pagalbq organizuo.iant masinius sportinius ir kultUrinius
renginius.

8. Formuojant ateinandiq finansiniq metq Centro biudZet4, procese dalyvauja administracijos

darbuotojai ir treneriai, kurie pagal savo veiklas pateikia leSq poreiki.
9. Centro interneto svetaineje skelbiamos supaprastintq vieSqjq pirkimq taisykles ir vieSqjq

pirkimq skelbimai, Centro darbuotojq vidutinis mdnesinis darbo uZmokestis pagal galiojandias

asmens duomenq apsaugos tvarkymo taisykles, biudZeto vykdymo ir finansiniq ataskaitq

rinkiniai.
10. Centro vadovas kiekvienais metais teikia istaigos veiklos ataskait4 tvirtinti Jonavos rajono

savivaldybes tarybai.

III. TIKSLAI IR UZONVTNINT

1 l. Tikslai:
I L l . maZinti korupcijos apsireiSkimo galimybes:

1 1.2. uZtikrinti skaidriq Centro veikl4.
12. U2daviniai:

l2.l . korupcijos pasireiSkimo tikimybes Centre nustatymas;

I 2.2. tikdtinq korupcij os pasirei Skimo vi etq nustatymas ;

6.

7.



12.3. korupcijos pasireiSkimo prieZasdiq atskleidimas;
12.4. konkrediq korupcijos prevencijos veiksmq vykdymas;
I 2.5. vidaus dokumentq vertinimas antikorupciniu poZilriu;
12.6. tikslus vie5qjq pirkimq istatymo igyvendinimo uZtikrinimas;
12.7. teisingos informacijos gavimo ir pateikimo uZtikrinimas;
12.8. savalaikio paZeidimq i5aiSkinimo, greito ir tikslaus jq iStyrimo ir adekvadiq priemoniq

emimosi uZ padarytus nusiZengimus uZtikrinimas;
12,9. neiSvengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus principo igyvendinimas;
12.10. antikorupcines kultiiros ugdymas;

IV. IGYVENDINIMAS

13. Programos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimui sudaromas igyvendinimo priemoniq planas, kuris
nustato priemones, jq vykdymo terminus ir atsakingus uZ igyvendinim4 asmenis.

14. lgyvendinimo priemoniq planas yra neatskiriama Sios Programos dalis (priedas Nr. 1).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Programos igyvendinimo rezultatai korupcijai atsirasti palankiq sQlygq uZkardymas,
skaidrumo ir atvirumo Centre uZtikrinimas ir antikorupciniq priemoniq didinimas.

16. Programa isigalioja nuo jos patvirtinimo dienos iki 2022 metq gruodZio 3 I d.

17. Programos nuostatos ir jos igyvendinimo priemoniq planas gali bDti keidiamas, pildomas ir
koreguojamas Centro vadovo isakymu.

18. Programa skelbiama Centro intemeto svetaineje.
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priedas Nr, I

JoNAvos rUNo xulrURos IR spoRTo cENTRo 2020-2022 METV KoRupcrJos
PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

Eil.
nr.

Priemone lvykdymo terminas Vykdytojas

I Paskirti asmenis, atsakingus uZ korupcijos
prevencij4 ir kontroles vykdym4,
informaciios sklaida

2020 m. sausis Direktorius

2. SupaZindinti darbuoto.j us su korupciios
prevencijos programa ir priemoniq planu

2020 m. vasaris Pavaduotojas ugdymui
Pavaduotojas sporto ir
renginiams
Pavaduotojas fikiui ir
bendriesiems
reikalams
Sporto baziq
administratorius

3. Jonavos rajono savivaldybei pateikti
Korupcijos prevencijos programos ir jos

igyvendinimo priemoniq plano kopijas,
informacij4 apie igaliotus asmenis ir
veiklos sridiq s4ra54, kuriose galima
korupcii os pasireiSkimo tikimybe

2020 m. vasaris Direktoriaus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolg

4. Skelbti Korupcijos prevencijos program4
ir jos igyvendinimo priemoniq plan4 bei
atsakingq asmenq kontaktus Centro
internetineje svetainei e

2020 m. sausis Projektq ir
informacines sklaidos
specialistas

5. Nustatyti korupcijos pasireiSkimo tikimybg
atskirose Centro veiklos srityse

Kiekvienq metq
ketvirti

Direktorius
Centro taryba
Treneriq taryba
Darbo taryba
Di rektoriaus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolE

6. Atlikus korupcijos pasireiSkimo tikimybes
nustatym4, parengti ir patvirtinti nustatytq
neatitikimq Salinimo priemoniq plan4

Iki kiekvienq metq
balandZio 30 d.

Direktori aus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

koru pc i.i os prevenc ij E
ir kontrolg

7. Analizuoti gautus pasiIlymus del
korupcijos maZinimo priemoniq taikymo

Nuolat, pagal poreiki Direktoriaus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupci.i os prevencij 4
ir kontrolg

8. Analizuoti ir teikti informacii4 Centro
vadovui apie nustatytus korupcinio
pobldZio nusikalstamos veiklos atvej us

Nuolat, pagal poreiki Di rektori aus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolE
Kiti dabuotoiai



9. Organizuoti mokymus Centro
darbuotoj ams korupcijos prevencijos
klausimais

Kart4 per metus Direktoriaus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolq

10. Koordinuoti kontroliuoti Korupcij os
prevencij os programos i gyvendinimo
priemoniq plano vykdym4, teikti
infbrmacij4 apie trfikumus ir silly.ti Centro
vadovui pasi[lymus del priemoniq
tikslinimo, koregavimo ar papildymo pagal
atliktas analizes bei tyrimus

Kasmet Direktoriaus paskirtas

asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolg

l1 Paruo5ti Jonavos klno kultflros ir sporto
centro korupcijos prevencijos programos
2020 metq priemoniq plano igyvendinimo
ataskait4

2021 m.l ketvirtis Di rektoriaus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolg

12. Paruo5ti Jonavos klno kultlros ir sporto
centro korupcijos prevencijos programos
2021 metq priemoniq plano igyvendinimo
ataskaita

2022 m.l ketvirtis Di rektoriaus paskirtas

asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijq
ir kontrolg

13. Paruo5ti Jonavos k[no kult[ros ir sporto
centro korupcij os prevencij os programos
2022 metq priemoniq plano igyvendinimo
ataskaita

2022 m. gruodis Direktoriaus paskirtas
asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolq


