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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 

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

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės įstaigų korupcijos 

prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Anykščių rajono Ugniagesių tarnyba  
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Patvirtinti pridedamą,  Anykščių rajono Ugniagesių tarnybos  korupcijos prevencijos 
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PATVIRTINTA 

Anykščių rajono Ugniagesių tarnybos 

2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu  Nr.  

 

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2018–2020 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Anykščių rajono Ugniagesių tarnybos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa 

(toliau – 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. XII-1537, ir jos 2015–2019 metų 

priemonių ir veiksmų plano projektu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės įstaigų korupcijos 

prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatas. Programa skirta korupcijos 

prevencijai ir antikorupciniam švietimui užtikrinti Anykščių rajono Ugniagesių tarnyboje ( toliau 

Tarnyba). 

2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, 

visuomenės ir Tarnybos darbuotojų antikorupciniu švietimu, mokymu ir informavimu. 

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

4. Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, 

užtikrinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudų 

Tarnybos bendradarbiavimą su miesto švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kitais 

asmenimis ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves. 

5. Programa sudaroma 3 metams, ją tvirtina savo sprendimu Tarnybos viršininkas. 

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

 

6. Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir tuo pačiu vienas iš 

pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei 

valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis 

ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, savivaldybės institucijų ir įstaigų 

stabilumui ir visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir 

reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. 
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7. Tarnyboje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema 

– vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, atliekamas 

teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 

8. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta dauguma planuose nurodytų priemonių. 

Svarbiausios priemonės: 

8.1. Tarnybos teisės aktai ir jų projektai vertinti antikorupciniu požiūriu vadovaujantis 

Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

8.2. Pateikta informacija apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Tarnybos  padaliniuose. 

8.3. Pateikta informacija Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams. 

8.4. Kiekvienų metų III ketvirtyje buvo nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė 

vienoje iš Tarnybos veiklos sričių teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikiama atsakingoms savivaldos 

institucijoms, esant poreikiui- Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

8.5. Anykščių rajono gyventojams sudarytos sąlygos anonimiškai informuoti apie 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. Tarnybos interneto svetainėje skelbiama informacija, kur 

galima kreiptis ir pranešti apie korupcinio pobūdžio nusižengimus. 

8.6. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina lėšų antikorupciniam švietimui ir 

visuomenės nuomonės tyrimams stoka. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

9. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą 

korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą, korupcijos kontrolės tęstinumą, padidinti 

skaidrumą, atvirumą, kelti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą. 

10. Korupcijos prevencijos srityje siekiama atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas 

šalinti. 

11. Pirmasis programos tikslas – siekti didesnio Tarnybos valdymo efektyvumo, 

sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės 

darbuotojų atsparumo korupcijai. 

12. Uždaviniai pirmajam programos tikslui pasiekti: 

12.1. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir 

procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą gyventojams, stiprinti tarnybos atsparumą 

korupcijai; 

12.2. sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, mažinant administracinę naštą 

paslaugos gavėjams. 
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13. Antrasis programos tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo 

taikymą. 

14. Uždavinys antrajam programos tikslui pasiekti – didinti ir formuoti nepakantumą 

korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą.  

15. Trečiasis programos tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų 

prekių, darbų ir paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus. 

16. Uždavinys trečiajam tikslui pasiekti – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir 

šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines 

priemones, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešojo pirkimo etapuose. 

17. Ketvirtasis programos tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti 

visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

18. Uždavinys ketvirtajam programos tikslui pasiekti – plėtoti antikorupcinį švietimą 

viešajame ir privačiame sektoriuose. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, 

ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

19. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos 

nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją 

atsako Tarnybos vadovas, komandų vadovai 

20.Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas). Jis nustato įgyvendinimo 

priemones, jų vykdymo terminus, vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis. 

21. Atsižvelgiant į kompetentingų institucijų bei asmenų išvadas ir rekomendacijas, metinę 

komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, veiklos ataskaitą, sociologinių 

tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali 

būti peržiūrimi iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos. 

22. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

22.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Tarnybos struktūriniuose padaliniuose; 

22.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

22.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. anoniminių ir oficialių pranešimų apie 

galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu; 

22.4. didėjančiu parengtų Tarnybos teisės aktų projektų, įvertintų antikorupciniu požiūriu, 

skaičiumi; 

22.5. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija 

klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi. 
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23. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas 

Tarnyba, svaresnė visuomenės parama atitinkamoms antikorupcinėms iniciatyvoms. Tarnybos 

darbuotojai savo darbe vadovaujasi Asmenų, dirbančių tarnyboje, elgesio taisyklėmis. 

24. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip nepriklausoma kontrolės ir audito 

institucija, Programą gali vertinti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. 

25. Programa vykdoma iš Tarnybos biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių. 

26. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Savivaldybės institucijos, įstaigos ir įmonės, bendruomenės, nevyriausybinės 

organizacijos, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti Antikorupcijos komisijai 

pasiūlymus dėl Programos pakeitimo ar papildymo. 

32. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir 

asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, 

Programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu. 

33. Ši Programa skelbiama Tarnybos interneto svetainėje, taip pat gali būti pateikiama 

pateikiama vietos žiniasklaidai. Tarnybos personalo inspektorė administracijos, komandų vadovus 

su Programa supažindina pasirašytinai, pastarieji tai padaro savo komandose. 

________________________________ 
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