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MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

Eil.
Nr.

Įgyvendinimo
uždaviniai

Priemonės

Įvykdymo Atsakingas
data

Vykdymas

1

Finansavimo ir lėšų
panaudojimo
skaidrumo ir
kontrolės
užtikrinimas

Sąmata, joje
numatytų lėšų
paskirstymas

Nuolat

Direktorius

Finansinės
ataskaitos
skelbiamos
internetinėje
svetainėje

2

Skaidrios darbuotojų Įstatymų ir teisės Nuolat
priėmimo į darbą
aktų numatyta
tvarkos užtikrinimas tvarka

Direktorius

Informacija apie
laisvas darbo vietas
skelbiama
internetiniame
puslapyje

3

Skaidraus ir
racionalaus prekių ir
paslaugų pirkimo,
viešųjų pirkimų
įstatymo
įgyvendinimas

Lietuvos
Nuolat
Respublikos
viešųjų pirkimų
įstatymas, kiti
galiojantys teisės
aktai

Direktorius;
Pirkimų sutartys
pirkimų
skelbiamos CVPIS
organizatorius sistemoje

4

Dalyvauti
mokymuose ir
seminaruose
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės klausimais

Organizuojami
mokymai ir
seminarai
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
klausimais

Nuolat

Direktorius

Mokymai nevyko

5

Norminių teisės aktų
projektų poveikio
korupcijos mastui
vertinimo atlikimas

Lietuvos
Nuolat
Respublikos
Vyriausybės 2014
m. kovo 12 d.
nutarimas Nr. 243

Direktorius;
atsakingi
darbuotojai

Vertinimas
atliekamas

6

Viešųjų pirkimų
procedūros
koregavimas pagal
galiojančius teisės
aktus

Lietuvos
Pagal
Respublikos
poreikį
viešųjų pirkimų
įstatymas, kiti
galiojantys teisės
aktai

Direktorius

Pakeistos viešųjų
pirkimų taisyklės
2019-01-09 įsak. Nr.
TV-2;
Patvirtintas
sudaromų sutarčių
rengimo, vykdymo
ir kontrolės tvarkos
aprašas 2019-01-09
įsak. Nr. TV-3

7

Viešųjų pirkimų
procedūros kontrolė

Lietuvos
Respublikos

Direktorius

Kontrolė atliekama
nuolat

Nuolat

ir jos atitikimo teisės viešųjų pirkimų
įstatymas, kiti
aktams vertinimas
galiojantys teisės
aktai
8

Materialinių vertybių Lietuvos
apskaitos kontrolės
Respublikos
buhalterinės
užtikrinimas
apskaitos
įstatymas;
kiti galiojantys
teisės aktai.

9

Informacijos apie
mokamas ir
nemokamas
paslaugas pateikimas
internetinėje Molėtų
kultūros centro
svetainėje ir pastovus
jos atnaujinimas

Lietuvos
Nuolat
Respublikos
teisės gauti
informaciją iš
valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir
įstaigų įstatymas,
kiti galiojantys
teisės aktai

10

Tirti skundus,
pranešimus, kitą
gautą informaciją
apie korupcinio
pobūdžio pažeidimus

Gauti skundai,
pranešimai, kita
informacija apie
korupcinio
pobūdžio
pažeidimus

Nuolat

Direktorius;
Atliekama
vyr. buhalteris inventorizacija,
pažeidimų nerasta.

Direktorius;
kultūros
projektų
vadovas

Per 5
Direktorius
darbo
dienas po
pranešimo
gavimo
arba
priklauso
mai nuo
korupcini
o
pobūdžio
pažeidimo
mąsto ir
pan.

Informacija
paskelbta
internetinėje
svetainėje

Skundų ir pranešimų
apie pažeidimus
negauta

