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KLAIPEDOS „VIESULO „SPORTO CENTRO 2018-2020 METU ANTIKORUPCINE
PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Klaipedos „Viesulo" sporto centras (toliau - centras), igyvendindamas kovos su korupcija ir
korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 in. sausio 17 d. nutarimu Nr.IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos
nacionalihes kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu ir
kitais teises aktais, atsizvelgdama i Specialiuju tyrimu tamybos pasidlymus ir kita informacija.
Norint igyvendinti radikalias korupcijos prevencijos priemones, kompleksi§kai §alinti §io neigiano
socialinio rei§kinio priezastis, bfitina stiprinti centro vie§ojo administravimo sistema, skatinti
glaudesni centro administracijos, treneriu ir darbuotoju bendradarbiavima su
moksleiviais,
lankytojais, ugdyti sporto centro bendruomenes pilietin? sapion? ir nepakantuma negerovems.
Korupcijos pozymiai sporto centre kenkia demokratijai, §vietimo ir teises sistemai, todel rengiamos
kovos su ja priemones turi btiti nuoseklios, visapusi§kos ir ilgalaikes. Ypa6 daug demesio turi btiti
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siejamos su sporto centro socialiniu problemu sprendimu, vie§uju paslaugu teikimu, bendruomenes
antikorupciniu §vietimu ir apsauga nuo esamu ir atsirandan6iu korupcijos §altiniu.
Korupcija yra valstybes politiko bei tamautojo arba jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis

jam suteiktu igaliojimu ar nustatytu elgesio standartu, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos
sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenu ir valstybes interesams. Suprasdana, kad
korupcijos pasirei§kimo rizika ir galimybes yra labai realios, Klaipedos „Viesulo" sporto centro
administracija priima sprendima igyvendinti radikalias korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija
priemones, i§destytas kovos su korupcija programoje. §i strategija grindziana pasaulyje visuotinai
pripazintais principais: ilgalaiki§kumu, nuoseklumu, prevencija, korupcijos atveju i§ai§kinimu,
bendruomenes §vietimu.

II.KORUPCIJOS PRIELAIDOS
1. Korupcija -sporto centro darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba

priemimas turtines ar kitokios asmenines naudos (dovanos, paslaugos, pazado, privilegijos) sau ar
kitam asmeniui uZ atlikima arba neatlikimq veiksmu pagal einamas pareigas, taip pat sporto centro
darbuotoju veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtines ar kitokios asmenines naudos
sau arba kitam asmeniui ar §ia nauda priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis sitilymas ar
suteikimas sporto centro darbuotojui turtines ar kitokios asmenines naudos uZ atlikima arba
neatlikima veiksmu pagal valstybes tamautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat
taapininkavimas darant nurodytas veikas.
2. Korupcijos Klaipedos „Viesulo" sporto centre prielaidos:
2.1. formuojant tamautoju ir kitu darbuotoju personala;
2.2. igyvendinant teises aktais pavestas funkcijas ir komplektuojant sportines grupes;
2.3. organizuojant ir vykdant vie§uju pirkimu procedtras;
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2.4. teikiant ir skiriant cento darbuotojans lengvatas ( kompensacijas, pa§alpas ir pan.);
2.5. atliekant kitas vie§ojo adrhinistravimo ir paslaugu teikimo funkcijas.

III.PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
3. Antikorupcines programos tikslai yra 5ie:
3.1. sukurti veiksminga centro kovos su korupcija sistem?;
3.2. kurti kovos su korupcija kulttira, nes tai yra kovos su korupcija pagrindas, leisiantis suvokti
korupcijos daroma Zalq sporto centrui;
3.3. nustatyti kovos su galimomis korupcijos aprai§komis centre priemones, siekti, kad ji kuo
maziau trukdytu pletoti demokratija, siekti socialines geroves;
3.4. analizuoti, nustatyti ir likviduoti korupcijos aprai§kas Klaipedos „Viesulo" sporto centre;
4. Kovos su korupcija uzdaviniai yra:
4.1. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas sritis ir salygas centre, korupcijos atsiradimo ir plitimo
priezastis, tobulinti vidaus kontroles sistema;
4.2. uztikrinti veiksminga ir kryptinga ilgalaik? kova su korupcija, veiksminga numatytu priemoniu

igyvendinima;
4.3. uztikrinti, kad kuo grei6iau btitu nustatomi itariami korupciniais teises pazeidimais asmenys ir

igyvendinamas nei§vengiamos teises pazeideju teisines atsakomybes principas;
4.4. uztikrinti centro administravimo ir vie§viu paslaugu skaidruma, atviruma, teisiniu ir
antikorupciniu principu laikymasi.
4.5. atgrasinti sporto centro pedagogus ir darbuotojus nuo korupcinio pobtidzio nusikalstamu veiku
darymo;
4.6. uztikrinti tinkana 5ios programos priemoniu igyvendinimo administravima.

Atsizvelgiant i tai, kad sporto centras nera institucija, kuri tiria korupcinius nusikaltimus, todel visas
demesys sutelkiamas i korupciniu nusikaltimu atveju i§ai§kinima ir korupcijos prevencija.

IV.KORUPCIJOS PREVENCIJOS CENTRE NUOSTATOS
5. Korupcijos prevencijos sporto centre tikslas - uzkirsti keliq korupcijos atsiradimui ir pletrai,
pasalinti teises aktu, centro administracijos, darbuotoju veiksmu, procedtiru, kitu sri6iu spragas, del
kuriu gali atsirasti salygos korupcijai.
6. Korupcinio pobtidzio nusikalstanos veikos - ky§ininkavimas, tarpinicko ky§ininkavimas,

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie§ojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vie§asias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tamybine
padetimi arba igaliojimu vir§ijimas, piktnaudziavimas oficialiais igaliojimais, dokumentt{ ar
matavimo priemoniu suklastojimas, suk6iavimas, turto pasisavinimas ar i§§vaistymas, tamybos

paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingu duomequ apie pajamas,
pelna ar turta pateikimas, nusikalstamu btidu igytu pinigu ar turto legalizavimas, ki5imasis i
valstybes tamautojo ar vie§ojo administravimo funkcijas atliekan6io asmens veikla ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokiu veiku padarymu siekiama ar reikalaujama ky§io, papirkimo arba
nuslepti ar uzmaskuoti ky§ininkavima ar papirkima.
7. Siekiant sumazinti korupcijos galimybes, butina:
__7.1. Vie§ojo administravimo srityje:

- nuosekliai igyvendinti istatymo vir§enybes principa, nustatyti vie§ojo administravimo srityje
ai§kias sprendimu priemimo procedtiras;
- tiksliai apibrezti ir nustatyti sporto centro norminiu aktu rengimo ir priemimo procedtiras,

atitinkan6ias istatymu reikalavimus;
- uztikrinti antikorupciniu priemoniu igyvendinima, tobulinti vidaus kontroles sistemos

funkcionavima ;
-uztikrinti informacijos apie biudzeto le§omis vykdomu centro projektu bei
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priimamu sprendimu vie5uma;
- idiegti treneriu ir kitu darbulotoju motyvacin? karieros sistema, pagrista kvalifikacijos kelimu,

materialiniu ir moraliniu skatinimu uZ gera darba;
- uztikrinti priimamu sprendimu apskundimo galimyb?.
7.2. Mokes6iu sritvie:

- nustatytu mokes5iu mokejima, apskaita ir atsiskaitomyb?, nustatyti ai§kius, visiems Zinomus
mokestiniu prievoliu vykdyma mokes6iu lengvatu kriterijus, apie Siuos sprendimus pranesti
intemete.
7.3. Vie§uiu Dirkimu sritvie:

-daugiausia demesio skirti i5ankstinian vie§ojo pirkimo salygu ivertinimui;
- vykdant vie§uosius pirkimus, derinti kiekybini (finansini) ir kokybini (technini) pasiulymo
vertinimq;
- teikti visuomenei informacija apie viesviu pirkimu sutar6iu vykdyma, vie§uju pirkimu sutar6iu
pataisas;
7.4.Informavimo ir §vietimo sritvse:

- pagal galimybes rengti mokomuosius seminams antikorupcine tema, i kuriuos kviesti
kompetentingu instituciju atstovus, kad ivairiu visuomenes sluoksniu atstovai galetu gauti teoriniu ir
praktiniu Ziniu, susipazinti su naujausiais kovos su korupcija laimejimais, isig)rfi praktiniu
prie§inimosi jal igndziu;
- bendradarbiauti su Ziniasklaida ir visuomene, nes jiems tenka svarbus vaidmuo atskleidziant

korupcijos atvejus ir prane5ant apie piktnaudziavima pareigomis.

V.ANTIKORUPCINES PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONES IR JU
|GYVENDINIMO KONTROLE
8. Siekiant veiksmingai igyvendinti 2018-2020 metu antikorupein? prograna,
supazindinti
Klaipedos „Viesulo" sporto centro darbuotojus su Sia antikorupcine programa.
9. |gyvendinant kovos su korupcija programos priemoniu plana, butina nuolatine prevencine
kontrole. Centro administracijos vadovai turi kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi kovos su
korupcija principu, imtis veiksmu antikorupcinems priemonems igyvendinti.
10. UZ antikorupcines programos nuostatu igyvendinima, kontrol? pagal kompetencija yra
atsakingas sporto centro direktorius.
11. Antikorupcines progranos nuostatas Cos igyvendinimo priemones) vykdo centro
administracijos darbuotojai, atsizvelgiant i ju kompetencijai priskirtinas antikorupcines priemones.
12. §ial antikorupcinei programai igyvendinti pagal galimybes skirianos le§os. Antikorupcijos

programa igyvendinama pagal sudaryta priemoniu plana, kuris nustato igyvendinimo priemones, ju
ivykdymo terminus bei vykdytoj us.
13. Antikorupcines programos nuostatos bei antikorupcines veiklos prioritetines kryptys
perzitirimos ir papildomos kiekvienais metais, sprendimus del §ios programos ir priemoniu plano
keitimo, papildymo priima sporto centro direktorius.
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KLAIPEDOS „VIESULO" SPORTO CENTRO 2018-2020 METU ANTIKORUPCINES
PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS
Priemones pavadinimas

|vykdymo laikas

Vykdytojas

iEir,..

1.

Teises aktu nustatyta tvarka supazindinimas su
Korupcijos prevencijos Lietuvos sporto sistemoje Iki 2018-09-01

Direktorius.

prograna
2.

B endradarb i auti
korup c ij o s
prevencij a
vykdan6iomis
istaigomis
del
metodines Nuolat
informacij os korupcij os prevencij os klausimais.
Uztikrinti,

3.

kad

btiqu

vykdomi

prevencija
reglamentuojan6iu
reikalavimai istaigoje.

korupcijos

teises

aktu Nuolat

Sudaryta darbo grupe arpaskirtiasmenys.

Direktorius,

atsakingasdarbuotojas

114.

Pagal savo kompetencija igyvendinti valstybes

Nuolat

Direktorius.

politika korupcijos prevencijos srityje.
5.

6.

Infomacijos, kur turi kreiptis klientas ar
moksleivis, susidtir?s su korupcinio pobddzio Nuolat
veika , paskelbimas centro skelbimo lentoje
Bendradarbiauti su Specialiuju tyrimu tamyba
atliekant korupcijos rizikos analiz?
centro Nuolat
veiklos srityse.
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8.

Teises

aktu

nustatyta

tvarka

11.

D irektorius ,
sudaryta
darbo grupe arba paskirti
asmenys.

pozitriu vertinti, direktoriaus isakymus, veiklos Nuolat
nuostatus, pareigybiu apra§ymus.

Atsakingas darbuotoj as

Sporto centro darbuotoju mokymas korupcijos

Nuolat

Administracijos
darbuotojai

Nuolat

Atsakingi darbuotoj ai

Sporto centre patvirtintu tvarku tobulinimas
Vykdant vie§uosius pirkimus, pasitilymus vertinti

10.

atsakingasdarbuotojas

antikorupci=i-i-

prevencij os klausimais
9.

Direktorius.

Vie§uju pirkimu komisija,Vie5ujLiPirkimuorganizatorius.

pagal aiskius kokybes (techninius) ir kiekybes Nuolat
(finansinius) kriterijus, i§ anksto ivertinti vie§ojo
pirkimo sqlygas.

Darbuotoju pareigu instrukciju perzitirejimas ir,
Nuolat
esant butinybei papildyti jas

Atsakingi darbuotoj ai

Siekiant i§vengti perkan6iuju istaigu darbuotoju

12.

piktnaudziavimo vie§ojo pirkimo srityje, vie§ai
skelbti vie§uju pirkimu konkursu rezultatus,
Nuolat
informacija apie vie§uju pirkimu sutar6iu

Direktorius,

pakeitimus, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos
sudaroma vie§uju pirkimu komisija.
Skundu,

parei§kimu

del

galimu

korupcijos

13.

pobtidzio nusikalstamu veiku nagrinej imas.

Nuolat

Sudaryta darbo grupe arba
paskirti asmenys.
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14.

Privalomos informacijos apie mokanas paslaugas
sporto centro klientans ir moksleivians Nuolat
uztikrinimas. Skelbti intemeto tinklalapyj e.

Atsakingi darbuotoj ai

15.

Informacijos
apie
ivykdytas,
vykdomas
Kada vykdoma
korupcijos prevencijos priemones paskelbimas.

Atsakingi darbuotoj ai

16.

Analizuoti ir teikti

pasitilymus del korupcijos

prevencijos sporto sistemoje priemoniu.

Nuolat

Visi darbuotoj ai

