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VšĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO ANTIKORUPCINĖ 

PROGRAMA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VšĮ Lazdijų kultūros centro antikorupcinė programa (toliau vadinama - antikorupcinė 

programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu. 

2. Antikorupcinės programos tikslas - atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai 

įstaigoje atsirasti ir plisti bei įgyvendinti priemones, užtikrinančias korupcijos prevenciją. 

3. Antikorupcinės programos vykdytojas – VšĮ Lazdijų kultūros centras, kurio misija yra 

sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui, jos plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir 

dalyvavimui kultūrinėje veikloje, kultūros paveldo apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės 

grupių, tautinių bendrijų dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti demokratinę laisvą ir 

atvirą visuomenę. 

4. Programa siekiama vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Programos 

įgyvendinimo priemonėmis siekiama užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę įstaigos 

darbuotojų veiklą. 

5.  Šioje Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 

korupcija dalis. 

6. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika yra ši: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, 

papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant 

viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba 

įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, 

turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties 

atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas 

atliekančio asmens veiklą ar kita nusikalstama veika, kai tokias veikos padarymu siekiama ar 

reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

7.  Korupcijos prevencija VšĮ Lazdijų kultūros  centre įgyvendinama vadovaujantis šiais 

principais: 
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7.1. teisėtumo - korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens 

teisių ir laisvių apsaugą; 

7.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos 

darbuotojai; 

7.3. sąveikos - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas 

kitam kitokią pagalbą; 

7.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant 

ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 

 

III. APLINKOS ANALIZĖ 

8. Korupcijos prielaidos: 

8.1. galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: 

8.1.1. teisines prielaidas, kurios apima teisės aktų netobulumą, atsakomybės už padarytus 

pažeidimus trūkumą ir kt.; 

8.1.2. institucines prielaidas, kurios apima motyvacinės karjeros sistemos nebuvimą, 

nepakankamai skaidrius sprendimų priėmimo procesus bei viešumą; 

8.1.3. visuomenės pilietiškumo stokos prielaidas, kurios apima visuomenės požiūrio į korupciją 

neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei piliečių pasyvumą 

antikorupcinėje veikloje; 

8.2. pagal Kultūros centrui priskirtas funkcijas, kurias atlieka Kultūros centro darbuotojai, 

specifinės korupcijos prielaidos apima: 

8.2.1. kontrolės ar priežiūros funkcijų vykdymą; 

8.2.2. valstybės biudžeto lėšų administravimą; 

8.2.3. sprendimų, kuriems nereikia kitų savivaldybės įstaigų patvirtinimo, priėmimą; 

8.2.4. neišsamiai reglamentuotas atskirų darbuotojų funkcijas, uždavinius, sprendimų 

priėmimo tvarką bei atsakomybę. 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI 

9. Svarbiausias programos tikslas - sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos 

atsiradimui įstaigoje, pašalinti teisės aktų, procedūrų, kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti 

sąlygos korupcijai. 
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10. Programa siekiama užtikrinti korupcijos prevencijos įstaigoje principus ir įgyvendinti 

korupcijos prevencijos uždavinius. 

V. PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

11. Pagrindiniai programos uždaviniai: 

11.1. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai; 

11.2. atskleisti korupcijos įstaigoje priežastis, sąlygas ir jas šalinti; 

11.3. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; 

11.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 

11.5. padidinti įstaigos darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo 

kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje. 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

12. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo direktorius. 

___________________________________


