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PALANGOS SPORTO CENTRO
2020-2022 METU KORUPCTJOS PREVENCTJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos sporto centro (toliau - centras) kovos su korupcija programa (toliau -
programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo
nuostatomis. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybemrs maZinti

Palangos sporto centre.
2. Pagrindines programoje vartojamos s4vokos:
2.1. korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq centre elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq

igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas,
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

2.2. korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salirrimas
sudarant ir igyvendinant tam tikry priemoniq sistemq, taip pat poveikis asmenims,

siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobtidZio nusikalstamq veikq darymo.
3. Programos paskirtis intensyvinti korupcijos prevencij4, Salinti prielaidas

korupcijai
atsirasti ir plisti centre. Programa pades vykdyti kryptingq korupcijos

politik4, uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir vie5esng centro darbuotojq, dirbandiq
sutartis, veikl4.

prevencuos
pagal darbo

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE

4. Palangos sporto centras - savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikl4 grindZianti
Lietuvos Respublikos istatymais, Palangos miesto savivaldybes tarybos sprendimeris, mero
potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoriaus, Svietimo skyriaus vedejo isakymais. Centras
vadovaujasi sporto mokymo istaigq bendraisiais nuostatais, vidaus isakymais bei Centro nuostatais.

5. Vykdomos veiklos: papildomas mokymas, sportine veikla, kita sportine veilJa, klubq
veikla, fizines geroves uZtikrinimo veikla, sporto arenq ir stadionq nuomos paslauga.

6. Mokiniai i sporto centr4 priimami vadovaujantis Palangos miesto savivaldybds tarybos
2018-04-26 sprendimu NR T2-98 ,,Del Palangos miesto savivaldybes neformaliojo vaikqr Svietimo
mokyklq ir formalqji Svietim4 papildandio ugdym4 mokyklq veiklos organizavimo tvarkos apraSo
patvirtinimo".

7. Centro internetineje svetaineje skelbiamas finansiniq ataskaitq rinkiniai.
8. Centrineje VieSqjq pirkimq informacineje sistemoje skelbiamos supaprastintos centro

pagrindines maZos vertes vieSqjq pirkimq taisykles,.
9. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, pirkimq komisijq nariai, asmenysr, vadovo

paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, atliekamo pirkimo iniciatoriai teikia privadiq interesq,
gyventojq turto deklaracijas istatymq nustatyta tvarka.



III SKYRIUS
PRocRAMos TIKSLAI IR uZolvrNrar

10. Programos tikslai:
10.1. siekti maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradim4;

l0.2.uZtikrintiskaidri4irveiksming4veikl4centre;
ll.KorupcijostikslamspasiektinumatomiuZdaviniai:
11.1. uiiiGnti efektyvq korupcijos prevencijos priemoniq plano igyvendinim4 bei'

administravim4; , :,._-_- ^r-,j-j i- --:^;-^,-'
ll.2.siekti,kadvisqsprendimqpriemimoprocesaib[tqskaidrus'atviriirprieinamr

centro bendruomenei;
1 1.3. Skatinti bendruomeng aktyviai dalyvauti centro savivaldoje'

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

1 2. Korupcij os prevencija igyvendinama vadovauj antis Siais principais:

12.1. teisetumo - torupcljos prevencijos priemones igyvendinamos vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavilais'

12.2. visuotinio privalo111rrno - korupcijos prevencijos subjektais.gali bfti visi asmenys'

12.3. sqveikos - korupcijos pr.r.tli3oi- priemoniq veiksmingumas uzlikrinamas

derinant visq f.o'*p"iior pr.r.rr.i.io, trrUl.t tq veikimus, keidiantis subjektams reikalinga

informacija ir teikiant vienas kitam pagalbq'

12.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat

tikrinant ir perZiflrint korupcij os prevencij os priemoniq igyvendinimo rezultatus'

V SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

13 . IJ i:Programos igyvendinim4 atsakingas centro direktorius'

14. UZ konkrediq Programos'priemoiiq fgyvendinim4 pagal kompetencij4 atsako

priemoniq plane nurodyti vykdytojai'
15. prograrnos- ir numatytq priemoniq administravim4 ir kontrolg uZtikr:ina Centro

direktoriaus sudaryti korupcijos pt.rinii;ot koordinavimo ir kontroles komisija"

16. Centro prevencijos program4 tvirtina centro direktorius'

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

lT.ProgramalgyvendinamapagalProgramosigyvendinimopriemoniqplan.tr.
iS. frlgrama--i. Programls- priemoniq igyvendinimo planas skelbiamas centro

intemetinej e svetainej e.

19. Programos priemones igyvendina
Korupcijos prevencijos komisija , atsakingas uZ

urrn.nyt, ira5yti i Programos priemoniq planQ'

centro direktorius, direktoriaus isakl'mu paskirta

korupcijos prevencij4 ir kontrolg ir kiti atsakingi
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PALANGOS SPORTO CENTRO

2020 -2022METV KORUPCIJO S PREVENCIJO S PROGRAMOS IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANAS

Korupcijos
prevencijos
komisija

Ra5tines
administrator
e

VykdytojasPriemones pavadinimas

Direktorius
Patvirtinti kovos su korupcija programq 1r Jos

igyvendinimo Priemoniq Plan4

"i.ju Program4 ir j9t

igyr.nAini*o priemoniq plan4 istaigos internetineje

ffiacionalq vieSqiq pirkimq

Prira6m"s i"formacijos apie mokamas paslaugas sp9f9

centro klientams ir- mokiniams uztikrinimas. Skelbti

interneto tinkl
taisYkles Centrineje

irkimu informacineie siViesuiu oirkimq informacinelq rlsq3moJe'

Skelmaitar istaigos internetineje

@tirnq del galimq korupcijos

uirZlq tyrimas bei vertinimas pasifllymq del k.orupcijos

pr.r"n"i.1 ot pob[dZio nusikalstamq veikq nagrinej imas

Kasmet IV
ketvirtyje

nuorstatas bei teisines atsakomybe!'

ffieigybiq aPrasYmus ir, e-spt

Luiiryu.i, ltraukti 
'antikorupciniu poZifiriu svarbias


