
 

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRO 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 METUS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie įvykdymą Pastabos 

1.2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, siekiantį 

eiti arba einantį Savivaldybės 

įstaigoje ar įmonėje pareigas, 

numatytas Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnyje. 

Kybartų kultūros centro 

direktorius  
Privaloma tvarka, 

numatant asmenį 

priimti į pareigas.  

1. 2016-07-01–2016-12-31 laikorpiu 

Kybartų kultūros centras nesikreipė į STT 

dėl informacijos apie asmenį dirbantį ar 

siekiantį dirbti Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnyje įvardintose 

pareigose. 

2. 2017 m. vasario 21 d. buvo kreiptąsi į 

Informatikos ir ryšių deparatamą prie LR 

vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, 

kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos 

ar registro išrašo išdavimo fiziniam 

asmeniui (reikalingas registro pažymų ar 

registrų išrašų kiekis 21 vienetas). Buvo 

tikrinami įstaigoje dirbančių arbuotojų 

duomenys. 

 

1.3. Teikti informaciją Valstybės 

tarnautojų ir Juridinių asmenų 

registrams.  

 

Kybartų kultūros centro 

direktorius  
2016–2018 m.  2016-07-01–2016-12-31 ir 2017-01-01–

2017-12-31 laikotarpiais Kybartų kultūros 

centras neteikė informacijos Valstybės 

tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams.  

 

2.2. Paskirti asmenis, atsakingus už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą Savivaldybės įstaigose ir 

įmonėse.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius 

Per tris mėnesius nuo 

Plano patvirtinimo.  

Korupcijos prevenciją vykdo Kybartų 

kultūros centro direktorius, vadovaujantis 

Kybartų kultūros centro  

2016–2018 metų korupcijos prevencijos 

programos IV skyriaus 10 punktu.  

. 



2.3. Savivaldybės įmonėse ir įstaigose 

užtikrinti galimybę asmenims 

anonimiškai pranešti apie 

korupcines apraiškas.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius 

2016–2018 m. 1. 2016-07-01–2016-12-31 laikotarpiu 

Kybartų kultūros centras negavo pranešimų 

apie korupcijos apraiškas. 

2. 2017-01-01–2017-12-31 laikotarpiu 

nebuvo gautų nei vieno pranešimo dėl 

korupcijos įstaigoje. 

 

2.5. Užtikrinti, kad į konkrečiam 

klausimui spręsti sudaromas 

komisijas ir darbo grupes nebūtų 

įtraukiami asmenys, kuriems šio 

klausimo sprendimas kelia interesų 

konfliktą, taip pat užtikrinti, kad 

įvairių komisijų veikloje 

dalyvaujantys asmenys nusišalintų 

nuo interesų konfliktą sukeliančių 

klausimų sprendimo.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius 

2016–2018 m. Korupcijos prevencijos kontrolę atliekantis 

direktorius užtikrina, kad įvairių komisijų 

veikloje dalyvaujantys asmenys nesukeltų 

interesų konflikto. 2017 m. nebuvo nei 

vienos atliktos kontrolės. 

 

3.2. Skatinti visuomenę naudotis 

elektrononiu būdu teikiamomis 

administracinėmis paslaugomis.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius 

Nuolat.  1. 2016-07-01–2016-12-31 laikotarpiu 

nebuvo asmenų, kurie būtų užsisakę 

administracinę paslaugą elektroniniu būdu.  

2. 2017-01-01–2017-12-31  laikotarpiu 

Įstaigos rėmėjai paramos lėšas perveda į 

įstaigos paramos sąskaitą banke. Gautos 

paramos lėšos panaudojamos renginių, 

projektų įgyvendinimui. Lėšų panaudojimas 

yra skaidrus, vedama buhalterinė apskaita. 

Rėmėjai ir Kybartų KC lankytojai 

kviečiami apsilankyti remiamuose 

renginiuose, projektuose ir įsitikinti 

skaidriu lėšų panaudojimu. 

 

4.2. Tobulinti darbuotojų korupcijos 

prevencijos žinias, juos siunčiant į 

mokymus.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius 

2016–2018 m. 1. 2017 m. kovo 15 d. Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje vyko nemokamas 

seminaras korupcijos prevencijos tema, 

kuriame dalyvavo atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją įstaigoje (raštinės 

administratorius). 

2. 2017-05-08 iš Vilkaviškio rajono 

 



savivaldybės buvo gautas dokumentas    

2017-05-08 Nr. (05)(2.8)SD-1094 „Dėl 

dovanų ėmimo ir teikimo taisyklių“. Su 

šiuo dokumentu buvo supažindinti visi 

Kybartų kultūros centro darbuotojai. 

4.3.  Savivaldybės įstaigoms ir įmonėms 

(išskyrus švietimo) į savo veiklos 

planus įtraukti ir antikorupcinio 

pobūdžio priemonių.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius 

2016–2018 m. Kybartų kultūros centras įvykdytus 

viešuosius pirkimus skelbia 

www.kybartukc.lt internetiniame puslapyje, 

taip užtikrinamas pirkimų skaidrumas bei 

tikslingas lėšų panaudojimas. Taip pat 

piliečiai gali įsitikinti, kad rengiami 

renginiai Kybartų kultūros centre ir  

padaliniuose tikrai įvyko, nes veikla yra 

skelbiama viešai internetiniame puslapyje ir 

kituose socialiniuose tinkluose. 

 

4.5. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje, spaudoje.  

Kybartų kultūros centro 

direktorius  

Nuolat.  Korupcijos prevencijos programa 2016–

2018 m. ir priemonių planas jai įgyvendinti 

yra paskelbtas Kybartų kultūros centro 

internetinėje svetainėje www.kybartukc.lt 

 

     

 

Direktorė                        Asta Vencienė 
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