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KUPIŠKIO R. RUDILIŲ JONO LAUŽIKO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO 

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro (toliau-Centro)  2021–2023 

metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, 

siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti 

Centre. 

2. Centro 2021–2023 m. programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, 

Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar 

savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo 

taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. 

birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo 

rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos 

veiklą. 

3. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:  

3.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Centre elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant 

naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;  

3.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir 

įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.  

4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

 

II. SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Programos tikslas: atskleisti galimas korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas korupcijai 

pasireikšti, jas šalinti, užtikrinant skaidrią ir veiksmingą Centro veiklą. 

6. Programos uždaviniai:  

6.1. užtikrinti efektyvų numatytų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą ir Korupcijos 

prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo administravimą; 

6.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Centro 

bendruomenei; 

6.3.  mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą. 



III. SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

 

7.  Centras – Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžiantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kupiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

įsakymais,  kitais teisės aktais ir Centro Nuostatais. 

8. Centras vykdo neformalųjį vaikų švietimą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą. Už vykdomą veiklą Centras atsiskaito Kupiškio rajono savivaldybės tarybai, 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.  

9.  Į jungtinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami remiantis Kupiškio 

rajono savivaldybės administracijos tarybos nustatyta tvarka, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų 

švietimas vykdomas numatyta tvarka. 

10. Centro viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka. 

11. Centro vadovas ir viešųjų pirkimų organizatorius teikia privačių interesų ir gyventojų turto 

deklaracijas. 

 

IV. SKYRIUS 

VEIKLOS SRITYS, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO GALIMYBĖ 

 

12. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas: 

12.1. viešųjų pirkimų iniciavimas, organizavimas ir vykdymas Centre; 

12.2. Centro biudžeto ir gaunamų lėšų iš valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos struktūrinių 

fondų racionalus panaudojimas; 

12.3. Centro darbuotojų personalo formavimas. 

 

V. SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais:                         

13.1. įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius;  

13.2. neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius; 

13.3. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiaus santykis su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų 

sutarčių skaičiumi;  

13.4. organizuotų seminarų, mokymų ir projektuose dalyvavusių asmenų skaičius.  

 

VI. SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS, ATNAUJINIMAS 

 

14. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių 

įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.  

15. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę atsako Centro direktorius.  

16. Programą vykdo visi Centro darbuotojai. 

17. Programa gali būti keičiama, papildoma, atnaujinama, atsižvelgiant į antikorupcinių aktų 

pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas, rekomendacijas Centro tarybos sprendimu iki 

einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos. 



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Ši programa įsigalioja nuo 2021 m. spalio 1 d.  

19. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.  

20. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.  

21. Programa skelbiama Centro interneto svetainėje www.rudiliuudc.lt  

 

____________________ 

http://www.rudiliuudc.lt/

