PATVIRTINTA
VšĮ Visagino turizmo plėtros centro
l.e.p. direktoriaus 2021 m. liepos 14
d. įsakymu Nr. ĮV-7
VISAGINO TURIZMO PLĖTROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2022 METŲ PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Visagino turizmo plėtros centro (toliau- Centras) korupcijos prevencijos 2021
metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 20152025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr.
XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų
programos patvirtinimo", Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų
programa, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. TS-50 ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai Centre.
3. Programa grindžiama teisės aktuose numatytomis korupcijos prevencijos
priemonemis, Centro darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu, siekiant kompleksiškai
šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas. Kitos Programoje vartojamos
sąvokos atitinka teisės aktuose apibrežtas sąvokas.
4. Programos paskirtis - užtikrinti korupcijos prevenciją Centre, siekti šalinti
korupcijos atsiradimo atvejus, asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Centre.
5. Programos strateginės kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.
6. Programa parengta 2 metams.
7. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Centro darbuotojas,
atsakingas už korupcijos prevenciją Centre.
II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
8. Centro veiklos situacijos analize atliekama vadovaujantis institucinio strateginio
planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių analizę.
9. Įvertinus aukščiau nurodytus veiksnius, Centre korupcija galima šiose veiklos
srityse:
9.1. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
9.2. formuojant Centro personalą, skiriant papildomus įpareigojimus Centro
darbuotojams;
9.3. lėšų, deleguotų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos
struktūrinių fondų, 2 proc. pajamų tikslinis panaudojimas;
9.4. atliekant kitas viešojo administravimo ir paslaugų teikimo funkcijas.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI
10. Korupcijos prevencijos programos tikslai yra:
10.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti;
10.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Centre.
11. Programos uždaviniai yra:

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir administravimą;
11.2. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai
bendruomenei;
11.3. šalinti prielaidas pasinaudoti tarnybine padėtimi;
11.4. didinti Centro bendruomenės įsitraukimą priimant sprendimus;
11.5. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBESENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBE, KONTROLE, KEITIMAS
12. Programos uždaviniams įgyvendinti ir tikslams pasiekti sudaromas Centro
korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų
įgyvendinimo terminus bei vykdytojus. Planas neatskiriama programos dalis.
13. Programą vykdo visi Centro darbuotojai.
14. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Centro direktoriaus
įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę asmuo.
15. Programos priemonių vykdytojai ne vėliau kaip iki birželio 20 d. ir gruodžio 20
d., informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai
pagrindžiančius dokumentus pateikia Centro direktoriaus įgaliotam vykdyti korupcijos
prevenciją ir jos kontrolę asmeniui, kuris susistemintą informaciją ne vėliau kaip iki liepos 10 d.
ir sausio 10 d. pateikia Visagino savivaldybes korupcijos prevencijos programos koordinatoriui.
Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita viešai skelbiama Centro interneto
svetainėje.
16. Centro bendruomenė visą Programos įgyvendinimo laikotarpį gali teikti
pasiūlymus Centrui dėl Programos ir priemonių plano keitimo ir / ar papildymo.
17. Centro darbuotojų susirinkime apsvarstomi gauti pasiūlymai ir priimamas
sprendimas keisti ir / ar papildyti Programą ir / ar priemonių planą arba nusprendžia Programos
ir / ar priemonių plano nekeisti.
V SKYRIUS
KOPUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS
18. Sudaryti sąlygas darbuotojams, piliečiams pranešti Centro direktoriui,
atsakingam už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui apie įtarimus dėl galimos korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veiklos.
19. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, vertinti ir rengti
siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Ši Programa skelbiama Centro interneto svetainėje.
21. Laukiamas Programos igyvendinimo rezultatas - užkirstas kelias atsirasti
palankioms korupcijai sąlygoms Centre, Centre užtikrintas skaidrumas ir atvirumas.
22. Už šios Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje
Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
______________________________

PATVIRTINTA
VšĮ Visagino turizmo plėtros centro
l.e.p. direktoriaus 2021 m. liepos __ d.
įsakymu Nr. ĮV-__
VISAGINO TURIZMO PLĖTROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2021-2022 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo
kriterijai

vertinimo Laukiami rezultatai

1.

Supažindinti darbuotojus su Susipažinusių su korupcijos
korupcijos
prevencijos prevencijos priemonių planu
priemonių planu
darbuotojų skaičius

2.

Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo tikimybę

3.

Privačių interesų
viešinimas

4.

Koordinuoti ir kontroliuoti, kad į
Centro direktorių įsakymais
sudaromas komisijas ir darbo
grupes
įtrauktų
darbuotojų
dalyvavimas
jų
veikloje
nesukeltų interesų konflikto.
Informuoti darbuotojus apie

deklaracijų

Įvertintų Centro veiklos
sričių skaičius

Įkeltų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijų skaičius
Nusišalinusių nuo pavesto
darbo ar užduoties
darbuotojų skaičius

Įvykdymo
terminas

Atsakingas už
įvykdymą asmuo

Darbuotojai bus susipažinę
su korupcijos prevencijos
programa, padidės
darbuotojų atsakomybę ir
atskaitomybę
Bus nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Centro veiklos srityse,
pateikiant motyvuotą išvadą
dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės kontroliuojančiai
institucijai.
Padidės darbuotojų veiklos
skaidrumas

2021-2022 m., III
ketvirtis

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

2021-2022 m., 1
kartą per metus

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

Nuolat

Padidės darbuotojų veiklos
skaidrumas

Nuolat

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre
Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

5.

6.

7.

8.

9.

10.

pareigą
nusišalinti
iškilus
interesų konfliktui
Informacijos apie tarnybines
komandiruotes viešinimas

Parengtų bei pateiktų
susipažinti įsakymų dėl
komandiruočių skaičius
Gaunamų pranešimų
skaičius ir jo dinamika.
Neigiamų ir teigiamų
pranešimų skaičius

Užtikrinti,
kad
Centro
interesantai turetų galimybę
anoniminėse anketose pareikšti
savo
nuomonę
apie
juos
aptarnavusių
darbuotojų
pagirtiną ar netinkamą elgesį
Centro internetinėje svetainėje
Paskelbtų dokumentų ir
skelbti metinius pirkimų planus,
pranešimų skaičius
centro viešųjų pirkimų taisykles,
finansines ataskaitas
Kontroliuoti Viešųjų pirkimų Viešieji
pirkimai
100
organizavimo tvarkos aprašo procentų
vykdomi
įgyvendinimą
vadovaujantis
Viešųjų
pirkimų įstatymu bei Mažos
vertės pirkimų tvarkos
aprašu. Patikrintų mažos bei
didelės
vertės
viešųjų
pirkimų skaičius
Centro korupcijos prevencijos
Korupcijos prevencijos
programos
įgyvendinimo
programos įgyvendinimo
vertinimo atlikimas
įvertinimas
Centro darbuotojų, atsakingų už
korupcijos prevenciją ir kontrolę,
mokymai korupcijos prevencijos
klausimais

Išklausytų mokymų
korupcijos prevencijos
klausimais valandų skaičius

Padidės darbuotojų veiklos
skaidrumas

Nuolat

Gyventojai galės
anonimiškai informuoti
Centrą apie jiems žinomas
veikas, kurios gali būti
nusikalstamo korupcinio
pobūdžio
Užtikrinamas viešųjų
pirkimų ir finansų
naudojimo viešumas

Nuolat

Nuolat

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

Sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Centro viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo
kontrolės veiklos srityse

2021-2022 m.
Kontrolė nuolat;
patikrinimas - I
pusmetyje, už
praėjusius
kalendorinius
metus
2021-2022 m., 1
kartą per metus

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

2021-2022 m., 1
kartą per metus

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

Pateiktos rekomendacijos
dėl Centro antikorupcinės
programos veiklos
tobulinimo, skatinant
korupcijos prevenciją
Darbuotojai supažindinami
su korupcijos prevencijos
priemonėmis ir pasekmėmis

_______________________

Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre
Darbuotojas, atsakingas
už antikorupcinę veiklą
centre

Centro darbuotojai

