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KORI]PCIJOS PREYENCIJOS 2A2G2023 M. PROGRAMA

I. BENI}ROSIOS NUOSTATOS

1. Anyk5dirl rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro (toliau - Biwas) korupcijos

prevencijos 2A20-2A23 m. programos (toliau - Programa) paskirtis - uitikrinti veiksming4 ir
krypting4 korupcijos prevencij4 ir kontrolg Biwe, didinti skaidrumq, maiinti ir Salinti korupcijos

prielaidas 2A20-ZAB m. hikotarpiu.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencdos istatymu;

Nacionalines kovos su korupcij a2015-2025 metq progftrma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo

2015 m. kovo l0 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,pel Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su

korupcija 2015-2025 metq programos patvirtinimo"; Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo

istatymu; Lietuvos Respublikos vie3qjq irprivadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje lstaSmu;

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,pel korupcijos rizikos

analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo"; Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. geguies 19 d.

nutarimu Nr. 607 ,p€l padaliniq ir asmeoq? valstybes ir savivaldybiq istaigose vykdanEiq korupcijos

prevencij4 ir konfrolg, veiHos ir bendradarbiavimo taisykliq patvirtinimo"; Specialiqjq tyrimq

tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170,,Del Valstybes ar savivaldybiq

istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo

rekomendacij q patvirtinimo".

3. Programde vartojamos s4vokos atitinka Programos 2 punkte nurodytuose teises aktuose

apibreZtas s4vokas.

tr. KORUPCIJOS SAMPRATA

4. Korupcija - bet koks valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis

jiems suteiktg igaliojimu ar nustatytu elgesio standarft, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos

sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenq ir valstybes interesams.
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5. Korupcinio poblidiio teis6s paZeidimai - korupcinio pobiidlio nusikalstama veika ir jai

tapatfis pagal pobiidi, tabiau maZiau pavojingi teises paieidimai, uZ kuriuos numat5rta administracine,

drausmine ar kitokia teisine atsakomybO. Tai yra vienas i5 pavojingiausi4 socialiniq rei5kinir;

keliantis gresmg imogaus teisems, demokratijai ir teisinei valstybei, i5kreipiantis socialini

teisingum4, konkurencijq verslo s4lygas, stabdantis ekologijos plehq keliantis pavojq valstybes

valdymui, valstybes institucijq stabilumui ir visuomenes moralei.

6. Korupcinio pobiidZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, tarpininko ky5ininkavimas,

papirkimas. Kitos nusikalstamos veikos paperkant ar siekiant asmenines naudos: kario, valstybes

tarnautojo ar kito darbuotojo piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq vir5ijimas,

tarnybos pareigq neatlikimas, piktnaudiiavimas oficialiais igaliojimais, piktnaudZiavimas

pasitikejimu tarnybineje, komercineje, flkineje ar finansineje veikloje, dokumentq ar matavimo

priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar iS5vaistymas, tarnybos paslapties

atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, vie5qjq pirkimrtr tvarkos paieidimas, neteisingq

duomenq apie pajamas, pelnq ar turt4 pateikimas, nusikalstamu bfrdu igytrt pinigq ar turto

legalizavimas, taip pat tylinis ir nusikalstamas buhalterinio dokumento ar ira3o, kuriame nurodoma

melaginga arba netiksli informacija, sukDrimas arba panaudojimas ar neteisetas atlikto mokejimo

neuiregistravimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokir; veikq padarymu siekiama ar reikalaujama

ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavinlqar papirkimq.

III. VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE

7. Sveikatos sistemos istaigg (Sveikatos apsaugos ministerijos irjai pavaldZiq istaigq, asmens

ir visuomenes sveikatos prieZifrros istaigq bei kitq istaigq) vykdoma veikla yra priskiriama prie

veiklos sridiq, kuriose galimas korupcij os pasirei5kimas.

8. Biuro veikloje galima i5skirti Sias veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasirei5kimo

tikimybe:

8.1. prekiq ir (ar) paslaugq vielieji pirkimai;

8.2. nelegal[s mokejimai teikiant visuomenes sveikatos prieZiflros paslaugas g;rventojams,

juridiniams asmenims;

8.3. konkursai eiti pareigas Biure.

TV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI



9. Programos tikslas - i5aiSkinti ir Salinti korupcijos Biure prielaidas, uZtikrinti skaidresng ir
veiksmingesng Biuro bei jo darbuotojq veikl4. Kiti tikslai - kryptingos korupcdos prevencijos

politikos vykdymas, skaidresnes, veiksmingesn€s ir viesesnes Biuro darbuotojrtr veiklos uitikrinimas;

korupcijos prielaidq i5ai5kinimas ir Salinimas, nes programa pag4sta korupcijos prevencijos

principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos Svietimu ir parama bei teises paZeidimq tyrimu;

veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros

antikorupcines kultEros ugdymas Biure; neiSvengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus principo

igyvendinimas.

I 0. Programos uZdaviniai:

10. 1. parengti ir igyvendinti Program4 bei jos igyvendinimo priemoniq plan4;

10.2. didinti vie5qiq pirkimq Biure organizavimo ir atlikimo vie5um4, skaidrumq ir kontrolg;

I 0. 3. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontroles klausimais;

10.4. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos Biure atvejus;

10.5. Salinti prielaidas, sudaranEias s4lygas Biuro darbuotojams pasinaudoti tarnybine

padetimi;

10.6. informuoti visuomenE ir Biuro darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.

V. PROGRAMOS TIKSLO IR UZDAYINTU VERTININIO KRITERIJAI

Il. Programos ir jos igyvendinimo priemoniq vykdymas ir kontrole vertinami pagal Siuos

rodiklius:

l1 f . ivykdytq Programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidius;

I1.2. neivykdytq Programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidius;

11.3. Programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq igyvendinimas nustatlrtais

terminais;

11.4. prane5imq apie galimus korupcinio pobiidiio teises paieidimus skaiiius.

12. Kiekviena konkreti Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal

Programos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.

vr. KoRtipcrJos pREvENCrJos PROGRAMOS IGWENIITNIMAS

13. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas Biuro korupcijos prevencijos 202A-2A23

m. Programos igyvendinimo priemoniq planas, kuris nustato uZdavinius, tikslus, priemones, jq
vykdymo terminus bei vykdytojus.



14. Programos igyvendinimo priemonirtr planas yra neatskiriama Sios Programos dalis. Jis io.

tvirtinamas ir atnaujinamas Biuro direktoriaus isakymu, atsiZvelgiant i galimas ar nustatytas

korupcijos pasirei5kimo visuomenes sveikatos prieZiiiroje sritis ir Sios Programos igyvendinimQ.

15. U, Sios Programos nuostatq bei priemoniq igyvendinim4 teises akq nustat5rta tvarka

atsakingi Biuro direktorius ir Biuro direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ korupcijos

prevencijos ir kontroles vykdymq.

16. Siekiant veiksmingai igyvendinti Program4, pasira5ytinai supaiindfurti visi Biuro

darbuotojai.

YII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l. Korupcine situacija vertinama ir Programos nuostatos bei jos vykdymo priemoniq planas

perZiiirimi kas dveji metai.

2. Programa, jei reikia, gali biiti papildoma ir daZniau.

3. Atsiradus istaigoje korupcijos atvejq, sudaroma situacijos ivertinimo grupe, ir informacija

pateikiama atsakingiems asmenims.

4. Teikti reikalingq informacij4 Anyk5diq rajono administracijos direttoriaus paskirtam

asmeniui.

5. Program4 visuomenei pateikti Biuro (wwwanyksciuvsb.lt) intemeto svetaineje.


