PATVIRTINTA
VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro
direktoriaus 2017-06-19 įsakymu Nr. V-21a

VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO 2017 – 2019 M.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro (toliau – Centras) korupcijos prevencijos
programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos
įstatymu (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904) ir Raseinių rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2016–2019 metų programa (2016 m. birželio 23 d. Nr. TS-245).
2. Programos paskirtis – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Centre, užtikrinti
korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio švietimo ir informuotumo priemonių
įgyvendinimą bei veiksmingumą.
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei
įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant išvengti korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas:
* Korupcija – darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), tiesioginis ar
netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos
(dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą
veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat darbuotojo veiksmai arba neveikimas siekiant,
reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant,
taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės
naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal
darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas;
* Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai
tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta
administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
*Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir
kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia
teisinė atsakomybė. Pvz.: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:
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piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais
įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar
iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, kai tokių siekiama ar reikalaujama kyšio,
papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
4. Centre bus vykdomas antikorupcinis švietimas, kurio tikslas - ugdyti darbuotojų vertybines
nuostatas ir formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją. Antikorupciniai mokymai - tai viena iš
korupcijos rizikos mažinimo priemonių.
II. KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDOS
5. Korupcijos įstaigoje prielaidos:
5.1. socialinės (nepakankamas įstaigos darbuotojų atlyginimas);
5.2. visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir
prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai);
5.3. išorinių veiksnių (politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka; paslaugų gavėjų, pacientų
pasyvumas antikorupcinei veiklai).
6. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
6.1. prekių ir paslaugų viešieji pirkimai;
6.2. nelegalūs mokėjimai teikiant klientams mokamas ir apmokamas iš valstybės biudžeto
lėšų asmens globos ir kitas socialines paslaugas.
III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
7. Programos tikslas: atskleisti ir pašalinti korupcijos priežastis bei sąlygas Centre, sukuriant
bei įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonių sistemą, kaip poveikį asmenims, siekiant
atgrasinti juos nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
7.1. korupcijos prevencijos srityje – užtikrinti Centro vidaus norminių dokumentų, teisinio
reglamentavimo ir priimamų sprendimų skaidrumą bei efektyvumą, šalinti korupcinio pobūdžio
veiksnius;
7.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo srityje – užtikrinti greitą ir išsamų
korupcinio pobūdžio pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės
neišvengiamumą.
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7.3. Antikorupcinio švietimo srityje – supažindinti darbuotojus, lankytojus ir socialinių
paslaugų gavėjus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti juos nesitaikstyti su korupcija, aktyviai
su ja kovoti.
IV. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKLĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS
PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
8. Centro interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie įstaigos darbuotojui
pareikštus įtarimus, padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
9. Turi būti sudaromos galimybės Centro darbuotojams ir lankytojams bei kitiems asmenims
anonimiškai pranešti Centro administracijai, Savivaldybės administracijai savo įtarimus dėl galimos
Centro darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
10. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos;
11. išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl įstaigos darbuotojų korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją;
12. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos
požymių, nedelsiant informuoti Centro direktorių;
13. nuolat domėtis korupcinius nusikaltimus tiriančių valstybės institucijų teikiama
prevencine informacija, dalyvaujant dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija
apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

14. Programa siekiama:
14.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
14.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
14.3. pagerinti korupcijos prevencijos Centre organizavimą;
14.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
15. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Programos
priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei
vykdytojus.
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16. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios
programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Centro direktoriaus įsakymu.
17. Programos priemonių įgyvendinimas kartą per metus arba pagal poreikį aptariamas Centro
darbuotojų susirinkime.

_________________________

SUSIPAŽINOME:

