
ŽIEŽMARIŲ  KULTŪROS CENTRO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS

CENTRE  UŽTIKRINIMO

2022 m. sausio 7 d.  Nr. V-12
Žiežmariai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos įstatymu,  Lietuvos

Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija  2015–2025  metų  programa, patvirtinta  Lietuvos

Respublikos  Seimo  2015  m.  kovo  10  d.  nutarimu  Nr.  XII-1537  „Dėl  Lietuvos Respublikos

nacionalinės  kovos su korupcija  2015–2025 metų  programos  patvirtinimo“,  Viešųjų  ir  privačių

interesų derinimo valstybinėje  tarnyboje įstatymo 4 straipsnio (įsigaliojusio nuo  2018-01-01)1

dalimi: 

1.  S  k  i  r  i  u  Laimutę  Kaulakienę,  Žiežmarių  kultūros  centro  mėgėjų  meno  kolektyvo

vadovę,   Birutę  Zubkovienę,  Žiežmarių  kultūros  centro  kultūrinių  veiklų  koordinatorę  ir

organizatorę, atsakingomis  už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą: 

a) teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimą,

b)  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą,

c) antikorupcinės aplinkos kūrimą,

d) už korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą,

e) antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.  

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Žiežmarių kultūros centro  korupcijos prevencijos programą 2022–2024 metams;

2.2. Korupcijos prevencijos programos 2022–2024 m. įgyvendinimo priemonių planą.

2.3. Žiežmarių kultūros centro antikorucinio elgesio kodeksą. 

2.4. Žiežmarių kultūros centro pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti

privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka, pateikdami privačių interesų deklaraciją , sąraršą.

3.  P  a  v  e  d  u   administratorei  Gintarei  Stravinskienei  šio  įsakymo  2  punkte

patvirtintus dokumentus ir kitą, su korupcijos prevencija  susijusią informaciją, paskelbti Žiežmarių

kultūros centro interneto svetainėje.

4. S k e l b i u Žiežmarių kultūros centro direktoriaus 2019 m. birželio 9 d. įsakymą

Dėl  korupcijos  prevencijos  ir  kontrolės  Žiežmarių  kultūros  centre  užtikrinimo  Nr.  V-25

negaliojančiu.

Direktorė                                                                                                          Irena Taukinaitienė

                                                                                      

Parengė
Gintarė Stravinskienė, 2022-01-07



PATVIRTINTA

Žiežmarių kultūros centro
direktorės Irenos Taukinaitienės

2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr V-12
2 priedas

Žiežmarių kultūros centro pareigybių, kurias einantys darbuotojai

privalo deklaruoti privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka, pateikdami

privačių interesų deklaraciją, 

sąrašas

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pastabos
1. Direktorius
2. Kultūrinių renginių organizatorius *
3. Kultūrinių  veiklų  koordinatorius  ir

organizatorius
*

*Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1

d.  (įsigaliojusio  nuo  2018-01-01)  nustatyta,  kad  viešojo  pirkimo  komisijos  nariai,  asmenys,

perkančiosios  organizacijoje   atliktantys  supaprastintus  pirkimus  (t.  y.  pirkimų  organizatoriai)

privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pateikdami

privačių interesų deklaraciją. 

Direktorė                                                                                                                Irena Taukinaitienė


