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PATVIRTINTA

Anyk5iiq r. sav. ugniagesiq tarnybos

virSininko 202A m. gruodZio 28d.

isakymu Nr.Vk-lL

ANYKScTU RAJONO UGNTAGESTU TARNYBOS 2A21-2024 METU KORUPCTJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anyk5ciq rajono savivaldyb€s ugniagesiq tarnybos (toliau - tarnyba) 2021 - 2024 meil4
korupcijos prevencijos programos (toliau - Programa) tikslas uZtikrinti ilgalaikq, veiksmingq ir
kryptingq korupcijos prevencijq ir kontrolg ugniagesiq tarnyboje.

2. Frograma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d"

nutarimu Nr. lX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinds kovos su korupcija programa,
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos jstatymu, Lietuvos Respublikos vieSojo
administravimo jstatymu, Lietuvos Respublikos vie5q1q, ir privaiiq interesq derinirno valstybineje
tarnyboje istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601

,,D61 korupcijos rizikos analizds atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybris
2004 m. geguZ€s 19 d. nutarimu Nr. 607 ,,Del Padaliniq ir asmenq, valstybds ir savivaldybiq

istaigose vykdanciq korupcijos prevencijq ir kontrolq, veiklos ir bendradarbiavimo taisykliq
patvirtinimo",

3. Programoje vartojamos sqvokos:

3.1. Korupcija * bet koks valstybds tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis
jiems suteiktq jgaliojimq ar nustatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas siekiant
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenq ir valstybes interesams.

3.2. Korupcinio pob0dZio teis6s paieidimai- korupcinio pob0dZio nusikalstama veika ir jai

tapat0s pagal pobridj, taciau maZiau pavojingi teis€s paZeidimai, uZ kuriuos numatyta
administracine, drausmind ar kitokia teisine atsakomvbd.

3.3. Korupcinio pob0dZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, tarpininko
ky5ininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie5ojo
administravimo sektoriuje arba teikiant vie5qsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims
naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas
oficialiais igaliojimais, dokumentq ar matavima priemoniq suklastojimas, sukiiavimas, turto
pasisavinimas ar iS5vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinds paslapties
atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, pelnq ar turtq pateikimas, nusikalstamu b0du
jgytq pinigq ar turto legalizavimas, ki5imasis ! valstybds tarnautojo ar vie5ojo administravimo
funkcijas atliekaneio asmens veiklq ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu

siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nusldpti ar uZmaskuoti ky5ininkavimq ar
papirkim4.



3.4. lstaigos vadovas - jstaigos, kurios vienas i5 steigejq yra valstybds ar savivaldybes

institucija ar jstaiga, vadovas.

3.5. Asmenys, dirbantys valstybineje tarnyboje - asmenys, dirbantys savivaldos lstaigose,
kurios gauna le5q i5 Lietuvos valstybds ar savivaldybiq biudZetq ir fondq, ir turintys

administravimo jgaliojirnus.

3.6. Vie5oji paslauga - valstybds ar savivaldybiq kontroliuojamq juridiniq asmenLi veikla

teikiant asmenims socialines, Svietimo, sveikatos prieZiilros ir kitas istatymq numatytas
paslaugas. lstatymq nustatytais atvejais ir tvarka vie5qsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.

4. Programoje vartojamos sqvokos taip, kaip apibreZiamos 2 punkte nurodytuose teisds

aktuose.

5. Programa igyvendinama pagal AnykSdiq UT isakyrnu patvirtintq Programos lgyvendinimo
\\-/ priemoniq planq (toliau - Priemoniq planas).

6. Programos jgyvendinimq koordinuoja tarnybos virSininko jsakymu paskirtas darbuotojas,

atsakingas uZ korupcijos prevencijq ir kontrolg.

II. VEIKLOS SRITYS. KURIOSE GALIMA KORUPGIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE

7. Tarnybos veikloje numatoma i5skirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiSkimo

tikimybe. Duomenys pateikti nustatytais terminai, papildant programE.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

B. Programos tikslas - iSaiSkinti ir Salinti korupcijos tarnyboje prielaidas, uZtikrinti skaidresnq

ir veiksmingesng tarnybos administracijos beijq darbuotojq veiklq.

g. Programos uZdavinys - galimq korupcijos prieZasdiq, $qlygtl atskleidimas ir Salinimas,

jgyvendinant korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq planq, siekiant, kad

visos ldsos, skiriamos tarnybai, brJtq naudojamos pagal paskirtj ir racionaliai kokybi5koms

paslaugoms teikti, Zmoniq teisdms ir laisvdms uZtikrinti, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant

atgrasinti nuo galimos korupcinio pob0dZio nusikalstamos veikos.

10. Korupcijos prevencijos tikslui ir uZdaviniui pasiekti numatoma:

10.1. vykdyti nuolatinq kryptingq korupcijos prevencijos politikq, uZtikrinti veiksmingq numatytq

ilgalaikes korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemoniq igyvendinimq;

10.2. nustatyti veiklos sritis tarnyboje, kuriose galima korupcind veika, bei sqlygas jai atsirasti

ir plisti;

10.3. jgyvendinti neiSvengiamos atsakomyb€s uZ neteisdtus veiksmus principq;



10.4. skatinti nepakantumq korupcijos aprai5koms ir jtraukti i korupcijos prevencijq

visuomeng,
10.5. programoje numatytas priemones sieti su visuomends apsauga nuo esamq ir

atsirandaniiq korupcijos prielaidq tarnybos veikloje; visokeriopai ginti visuotinai pripaZjstamas

Zmoniq teises ir laisves, paqdiq darbuotojq teises bei laisves ir nepaZeisti nekaltumo
prezumpcijos,

1 0.5. ugdyti antikorupcinq kultUrq tarnyboje.

11. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonds (priemoniq sritys) tarnyboje yra Sios:

1 1 .1 . korupcijos prevencijos programLl parengimas ir tikslinimas tarnyboje;

11.2. nustatytq korupcijos atvejq pavie5inimas. Tuo tikslu:

11.2.1. gavus prane5imq apie galimq korupcinq veikq bei atvejus kai tarnyboje dirbantis

asmuo paZeide LR vie*Lgq ir priva{ir; intere*q derininn* tarnybaj* jstatynl* nuostatas, nedelsiant
informuojamas lstaigos vadovas, rajono savivaldybds meras, ir pagal kompetencijq Specialiq;q

tyrini'q tarnyba arba Vyriausioji tarnybinds etikos komisija telefonu, el. paitu;

11.2.2. Tarnybos interneto svetaindje skelbiama informacija apie jstaigoje nustatytus

korupcijos atvejus bei atvejus kai tarnyboje dirbantis asmuo padard korupcinio pobUdZio veiklq"

11.3. veiklos sri6iq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybr*, jvertinimas. Ji

teises aktq nustatyta tvarka atlieka darbuotojas atsakingas uZ korupcijos prevencijq ir kontrolq.

Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas vykdomas vadovaujantis Specialii4q tyrimq

tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ;

11.4. informacijos apie asmeni, siekianti eiti arba einantj pareigas tarnyboje surinkimas bei

pateikimas valstybes tarnautojq ir juridiniq asmenq registrarns, Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos jstatymo nustatytais atvejais;

11.5. visuomenes $vietimas ir informavimas apie Programos igyvendinimq, tarnybos

darbuotojq antikorupcinis mokymas:

11.5.1. Aniikorupcinis ugdymas turi b0ti neatskiriama darbuotojq Svietimo dalis, siekiant

puosel6ti asmens dorovg, ugdyti pilieti5kumq, asmens teisiq ir pareigq visuomenei ir valstybei

sampratq ir lgyvendinti korupcijos prevencijq. Sia linkme turi bUti darbuotojai, taip pat jie turi

dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio Svietimo renginiuose.

11.5.2. Tarnyba savo interneto svetaines nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos

prevencijai, turi brlti skelbiama tarnybos Korupcijos prevencijos programa ir jos igyvendinimo
priemoniq planas, Siuose puslapiuose biltina skelbti apie jgyvendinamas antikorupcines
priemones, numatyti galimybq interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus,

siUlymus, praneSimus ir kt.

11.5.3. Tarnybos interneto svetainds ivadiniame puslapyje turi brlti skelbiamas elektroninio

paito adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galetq anonimiSkai praneiti apie darbuotojq

galimus paZeidimus, susijusius su tarnybos veikla.
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11.5.4.Informacija, kur turi kreiptis pacientas, susid[rrgs su korupcinio pobildZio veika, turi b0ti

skelbiama visose tarnybos informacijos skelbimo vietose.

11.6. Tarnybos vieiqjq pirkimq organizavimo ir atlikimo skaidrinimas.

vt. pRocRAMos IKSLII tR uzDAVrNru vERTrNlMo KRITERIJAI

12. Programa siekiama tokiq rezultatq:

12.1 ^ sumaZinti korupcijos pasireiSkimo tikimybQ;

12.2 padidinti nepakantumq korupcijai ;

12.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimq;

1 2.4. didinti visuornenes pasiti kej i m q vei kla.

!3. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybtis ir kokyb6s
rodikliais:

13.1 . atliktq korupcijos pasirei5kimo tikimyb6s vertinimq skaidius;

13.2. jvykdytq Priemoniq plano priemoniq skaieius;

13.3. neivykdytq Priemoniq plano priemoniq skaidius;

13.4. Priemoniq plano nurodytq priemoniq jvykdymas laiko paZiilriu;

13.5. parengtq naujq ir atnaujintq korupcijos prevencijos programq ir jgyvendintq Programos

priemoniq skaidiaus pokytis;

13.6. asmenq, praneSusiq apie korupcinio pobudZio teisds paZeidimus, skaidiaus pokytis;

13.7^ iStirtq paZeidimq, susijusiq su korupcija, skaidius;

13.8. anonimi5kq ir oficialiq prane5imq apie ltariamus paZeidimus santykis.

v. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS, STEBESENA lR ATSKAITOMYBE

15. Programos uZdaviniams jgyvendinti sudaromas2A2l-2024 metq Priemoniq planas, kuris

nustato priemones, tikslus, jq vykdymo terminus bei vykdytojus. Priemoniq plano yra

neatskiriama Sios Programos dalis.

Korupcijos prevencijos programa rengiama kas ketveri metai. Programa yra tvirtinama

tarnybos vir5ininko jsakymu, kurio projektq parengia tarnybos atsakingas darbuotojas .

Pasikeitus teisds aktams, turintiems itakq korupcijos prevencijai tarnyboje ar nustafius
korupcijos atvej!, ne vdliau kaip per vienq menesi organizuojama Programos perZi[ra ir esant
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poreikiui, rengiamijos patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus) Programq, atitinkamai
sprendZiama del Priemoniq plano patikslinimo (pakeitimo).

Programos nuostatos beijos vykdymo priemoniq Planas perZi0rimi kiekvienais metais, ne

Vdliau kaip iki sausio mdnesio paskutin€s darbo dienos.
16. Kiekviena konkreti Priemoniq plano priemone vertinama pagal plane nustatytus vertinimo

kriterijus.

17. UZ konkreciq Programoje numatytq priemoniq lgyvendinimq atsako tarnybos vir5ininkas.
Tuo tarpu uZ Priemoniq plane numatytq priemoniq jvykdymq atsako plane nurodyti vykdytojai.

18. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektq paZangq, nustatyti kli0tis ir problemas, kylandiq

igyvendi nant Programq:

18.1. Tarnyba reguliariai vykdo Programos priemoniq jgyvendinimo stebdsenq ir vertinimq;

18.2. Tarnyba, atsiZvelgdama i kintandias aplinkybes ir veiksnius, turiniius ar galineius tureti

itakos Programos priemoniq jgyvendinimui, teikia savivaldai pasi0lymus del igyvendinamq
Sakines korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2A21-1A24 m. programos priemoniq
koregavimo ar pakeitimo efektyvesndmis ar racionalesndmis, detalizuodamos jq tikslus.
vykdymo procesE ir vertinimo kriterijus;

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Si Programa jsigalioja nuo jos patvirtinimo.

20. Asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojaniius
Lietuvos Respublikos teis€s aktus.

21. Tarnybos Programa atnaujinama pagal poreiki arba pasibaigus galiojirno laikotarpiui.
Programos igyvendinirnq koordinuoja ir u2 Prograrnos atnaujinimq atsako vir5ininko jgaliotas

asmuo atsakingas uZ korupcijos prevencijq ir kontrolq ugniagesiq tarnyboje.

PARENGE:

tarnybos vir5ininkas
t

Valdas T{reSkevidius
f,:i
Li4t/hsininkas

i6ldbs TereikeviEius
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