BĮ KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO
Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2016 m. ataskaita

Eil. Priemonės
Įgyvendinimo
Priemonės tikslas Įvykdymo
Nr.
vertinimo kriterijai
ir laukiami
laikas
rezultatai
pavadinimas
1
2
3
4
5
Programos rengimas, patikslinimas, vykdymas ir atsakingų asmenų paskyrimas
1. Antikorupciniu
Įvertinti veiklos
Padėti įgyvendinti Nuolat
požiūriu vertinti
sritis, kuriose
KKKC veiklos
veiklos sritis, dėl kurių nustatytas didelis ar tikslus, sistemingai
gali kilti interesų
vidutiniškas
ir visapusiškai
konfliktas
korupcijos rizikos
vertinant korupcijos
skaičius
pasireiškimo riziką,
išvengti interesų
konflikto
2. Sistemingai atnaujinti Pakeistų tvarkų,
Užtikrinti veiklos Nuolat
galiojančias veiklos
aprašų bei taisyklių teisėtumą. Sukurtos
tvarkas, aprašus bei
skaičius
tvarkos, aprašai bei
taisykles.
taisyklės
atitinkančios teisės
aktų reikalavimus.

3.

Peržiūrėti KKKC
Patikslintų pareigybės Nustatyti korupcijos Pagal poreikį
darbuotojų pareiginius aprašymų skaičius
pasireiškimo
nuostatus ir, esant
galimybę vykdant
būtinybei, įtraukti
pareiginiuose
antikorupciniu požiūriu
nuostatuose
svarbias nuostatas,
numatytas funkcijas
teisinės atsakomybės
ir priimti priemones
priemones
korupcijos
lygiui
sumažinti

Vykdytojas

Faktas iki 2016-12-31

6

7

Atsakingi KKKC Išvada dėl priemonės įvykdymo iki 2016 12 31:
darbuotojai
Vykdoma.
Skatinamas skaidrus ir atviras:
viešųjų paslaugų teikimas;
prekių ir paslaugų pirkimas;
darbuotojų į darbą priėmimas.

Direktoriaus
pavaduotojai,
ekonomistas

Direktoriaus
pavaduotojai

Išvada dėl priemonės įvykdymo iki 2016 12 31:
Vykdoma.
2016 m. sausio 4 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-1-41 įstaigos darbuotojams, teikiantiems Centralizuotam
apskaitos tvarkytojui apskaitos ir kitus dokumentus bei
informaciją, nurodyta vadovautis 2012 m. gruodžio 31 d.
įsakymo Nr. AD1-303 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos apskaitos vadovo patvirtinimo“ bei
vėlesnėmis šio įsakymo pakeitimų nuostatomis.
Išvada dėl priemonės įvykdymo iki 2016 12 31:
Vykdoma.
Peržiūrėti įstaigos darbuotojų pareiginiai nuostatai.
2016 m. sausio 22 d. direktoriaus įsakymu atnaujinta KKKC
struktūra, panaikinta dailininko pareigybė ir sukurta 1
kultūrinės veiklos vadybininko pareigybė bei patikslintos
dizainerio ir 2 kultūrinės veiklos vadybininkų pareiginės
nuostatos.

4.

Dalyvauti
seminaruose,
mokymuose,
konferencijose,
susijusiuose
su korupcijos
prevencija

Darbuotojų, įgijusių
specializuotų žinių,
skaičius, aukštesnė jų
kvalifikacija

Darbuotojai bus
Pagal poreikį
geriau informuoti
apie korupcijos
prevencijos sistemą
ir konkrečias
prevencines
priemones

Siekti didinti viešųjų KKKC reikiamų
Efektyvesnis ir
Nuolat
pirkimų apimtis per
prekių, darbų bei
skaidresnis viešųjų
Centrinę perkančiąją paslaugų, nurodytų pirkimų procedūrų
organizaciją (toliauKataloge, įsigijimas atlikimas
CPO), atsižvelgiant į tik iš CPO, skaičius
CPO prekių ir paslaugų
kataloge (toliauKatalogas) pateiktų
prekių, paslaugų ir
darbų asortimentą
Priemonės KKKC administravimo procedūrų skaidrumui didinti
6. Interneto svetainės
Reguliariai viešinama Korupcijos
Informaciją
puslapiuose,
informacija apie
prevencijos
tikslinti
skirtuose korupcijos
vykdomas priemones programos
nuolat
prevencijai,
priemonių vykdymo
tikslinti informaciją ir
viešumas,
skelbti
informacijos
ataskaitą apie KKKC
aktualumas
korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo
priemonių plano
įgyvendinimą
5.

Išvada dėl priemonės įvykdymo iki 2016 12 31:
Įgyvendinama.
Įstaigos darbuotoja Aušra Gargasienė 2016 04 04 dalyvavo
viešųjų pirkimų seminare „Viešieji pirkimai: aktualios
naujienos“, įstaigos darbuotoja Ona Bajorinienė 2016 05 13
dalyvavo viešųjų pirkimų seminare „Didysis 2016 m. viešųjų
pirkimų įstatymo pakeitimas“, įstaigos darbuotojos Aušra
Gargasienė ir Meilė Griauzdienė 2016 10 27 dalyvavo
Viešųjų pirkimų agentūros rengtame viešųjų pirkimų
seminare „Viešųjų pirkimų vykdymas: 2016 m. rudens
aktualijos“.
Atsakingi KKKC Išvada dėl priemonės įvykdymo iki 2016 12 31:
darbuotojai,
Įgyvendinama.
atliekantys
Pagal poreikį įsigyta prekių ir paslaugų per CPO katalogą ir
viešųjų pirkimų naudotasi CVP IS sistema, vykdant viešuosius prekių ir
procedūras
paslaugų pirkimus. Viešieji pirkimai organizuojami ir
vykdomi laikantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir KKKC
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios skelbiamos
ir www.kkkc.lt
KKKC
darbuotojai

KKKC
darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

Išvada dėl priemonės įvykdymo iki 2016 12 31:
Įgyvendinama.
Ši informacija skelbiama įstaigos tinklapyje www.kkkc.lt

Direktorius

Ignas Kazakevičius

Ataskaitą parengė direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

Ona Bajorinienė

