
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės   
sveikatos biuro direktoriaus 2021 m.  
liepos 8 d. įsakymu Nr. V- 26

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022-2024 M. 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

                 I.BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ( toliau – Biuro) 2022-

2024 metų korupcijos prevencijos programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis  Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija

2012-2025 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“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601

„Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004  m.  gegužės  19  d.  nutarimu  Nr.  607  „Dėl  padalinių  ir  asmenų,  valstybės  ir  savivaldybių

įstaigose  vykdančių  korupcijos  prevenciją  ir  kontrolę,  veiklos  ir  bendradarbiavimo  taisyklių

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d.

įsakymu  Nr.  2-185  patvirtintomis  Savivaldybės  korupcijos  prevencijos  programos  rengimo

rekomendacijomis ir kitais aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2.  Korupcijos  prevencijos  Varėnos rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos  biure

programos  paskirtis  –  užtikrinti  veiksmingą  ir  nuoseklų  korupcijos  prevencijos  ir  kontrolės

priemonių įgyvendinimą.

3.  Programoje  grindžiama  korupcijos  prevencija,  visuomenės  ir  Biuro  darbuotojų

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio

priežastis ir sąlygas.

4.   Programa nustato  pagrindinius  kovos  su  korupcija  Biure  tikslus  ir  uždavinius,

korupcijos  prevencijos  subjektus  bei  jų  teises  ir  pareigas  korupcijos  prevencijos  srityje  ir

reglamentuoja korupcijos prevencijos priemonių taikymą.

5.  Programoje  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  korupcijos

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6.  Programoje vartojamos sąvokos:



6.1.  Korupcija –  bet  koks  darbuotojo  ar  jam  prilyginamo  asmens  elgesys,

neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

6.2. 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.

6.3.  Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko

kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos paperkant ar siekiant asmeninės naudos:

kario, valstybės tarnautojo ar kito darbuotojo piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų

viršijimas,  tarnybos  pareigų  neatlikimas,  piktnaudžiavimas  oficialiais  įgaliojimais,

piktnaudžiavimas pasitikėjimu tarnybinėje, komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, dokumentų

ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos

paslapties atskleidimas,  komercinės paslapties atskleidimas,  viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas,

neteisingų duomenų apie pajamas,  pelną ar turtą pateikimas,  nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar

turto  legalizavimas,  taip  pat  tyčinis  ir  nusikalstamas  buhalterinio  dokumento  ar  įrašo,  kuriame

nurodoma melaginga arba netiksli informacija, sukūrimas arba panaudojimas ar neteisėtas atlikto

mokėjimo neužregistravimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar

reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

6.4.  Korupcijos  prevencija –  korupcijos  priežasčių,  sąlygų  atskleidimas  ir

šalinimas  sudarant  bei  įgyvendinant  atitinkamų  priemonių  sistemą,  taip  pat  poveikis  asmenims

siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų darymo. 



II. SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2017-2020 m. nebuvo 

užfiksuota Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

7.  Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Varėnos rajono 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Biudžetinių įstaigų, Sveikatos sistemos, sveikatos priežiūros įstaigų, Visuomenės sveikatos 

priežiūros ir kitais įstatymais, teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

Varėnos rajono savivaldybės meto potvarkiais ir kitais teisės aktais.

8.  Biuro darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Biuro veikla susijusi su visuomenės 

sveikatos politikos, visuomenės sveikatos priežiūros vykdymu, sveikos gyvensenos ugdymu. Biure 

nėra veiklų, kuriose yra didelė korupcijos tikimybė, tačiau yra realios, nors ir minimalios prielaidos 

pasireikšti korupcijai.

9.  Korupcijos atsiradimo prielaidos Biure:

9.1. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

9.2. organizuojant privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, 

alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai mokymus.

10.  Korupcijos lygis ir paplitimas: Biure korupcijos atvejų nebuvo užregistruota.

               

III. PPROGRAMOS KRYPTYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

11. Strateginės korupcijos prevencijos kryptis Biure yra:

11.1. korupcijos prevencija;

11.2. antikorupcinis švietimas.

12. Korupcijos prevencijos įgyvendinimo vadovaujantis šiais principais:

12.1. Biuro veiklos viešumo ir atvirumo;

12.2. Procedūrų skaidrumo ir aiškumo;

12.3. Darbuotojų sąžiningumo, lojalumo, patikimumo didinimo;

12.4. Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ir principingumo būti 

sąžiningiems.

                   



IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

13. Programos tikslai:

13.1. atskleisti ir šalinti galimas korupcijos priežastis ir sąlygas, įgyvendinant 

programos priemonių planą;

13.2. stiprinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontolę;

14.  Programos uždaviniai:

14.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

14.2. apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai;

14.3. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį;

14.4. skatinti Biuro darbuotojų antikorupcinį švietimą.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

15.   Korupcijos  prevencijos  Biure  uždaviniams  įgyvendinti  sudaromos  programos

priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei

vykdytojus.

16.  Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis.

Jis  tvirtinamas ir  atnaujinamas Biuro direktoriaus  įsakymu,  atsižvelgiant  į  galimas ar nustatytas

pasireiškimo visuomenės sveikatos priežiūroje sritis ir šios Programos įgyvendinimą.

17.  Korupcijos programos priemonių plano atsakingieji vykdytojai teikia ataskaitas už

praėjusiais metais įgyvendintas priemones, pareikalavus atsakingiems asmenims.

18.  Biuro darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas, privalo informuoti savo

tiesioginį vadovą.

19.  Biuras įgyvendina šias priemones, kurios padeda kovoti su korupcija:

19.1.  Biuro  internetiniame  puslapyje  skelbiamos  Varėnos  rajono  savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, susiduriančių su galima korupcinio pobūdžio veika, elgesio

taisyklės;

19.2.  Biuro darbuotojai pasirašytinai supažindinami su Darbuotojų, susiduriančių

su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis.

19.3.   Programos  įgyvendinimo  laikotarpiu  Biuro  internetiniame  puslapyje

skelbiama informacija apie numatomus vykdyti viešuosius pirkimus (Varėnos rajono savivaldybės

visuomenės  sveikatos  biuro  planuojamų  pirkimų  verčių  planas),  paskelbtos  viešųjų  pirkimų



taisyklės,  CVP  IS  informacinėje  sistemoje  paviešinama  informacija  apie  atliktus  viešuosius

pirkimus.

20.   Į  Biurą  gali  kreiptis  kiekvienas  asmuo,  kuris  manos turįs  žinių  arba  pagrįstų

įtarimų  apie  Biuro  darbuotojo  padarytas,  daromas  ar  ketinamas  daryti  korupcinio  pobūdžio

nusikalstamas veiklas.

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.  Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal programos įgyvendinimo 

priemonių planą.

22.  Korupcinė situacija vertinama pagal korupcijos prevencijos programos nuostatos 

bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.

23.  Korupcijos prevencijos programa. Jei reikia gali būti papildoma dažniau.

24.  Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas skelbiamas Biuro 

internetiniame puslapyje (www.varenosvsb.lt)


