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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos 2018-2020

metq programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatymu, Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcij a 2015-2025 m. programa, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Seimo 2015-03-10 nutarimu Nr. XII- 1537, atsiLvelgiant iLietuvos Respublikos

Specialiqjq tyrimu tarnybos direktoriaus 2014 m. birZelio 5 d. {sakymo Nr. 2-185 "Del Savivaldybes

korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo" ir skirta korupcijos prevencijai ir

antikorupciniam Svietimui uZtikrinti.

Z. Sioje programoje numatytos priemones yra Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su

korupcija dalis. Jos turi buti nuosekliai siejamos su naujosios programos priemonemis, orientuotomis i

apdiuopiamus ir pamatuojamus rezultatus, ivardyti ai5kesni siekiamq rezultatq kriterijai.

3. Korupcija kenkia demokratijai, ekonomikai ir teises sistemai, todel daug demesio turi bfiti

skiriama korupcijos aprai5kq prevencijai ir nei5vengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus principo

igyvendinimui, b[tina ugdyti visuomenes nepakantum4 Siam rei5kiniui.

4. Korupcija - darbuotojo elgesys, neatitinkantis suteiktq igaliojimq ar nustatytq elgesio

standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip kenkiant valstybes ir

centro interesams.

5. Korupcinio pobildZio nusikalstam4 veik4 sudaro: ky5ininkavimas, tarpininko

ky5ininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant paslaugas, siekiant sau ar

kitiems asmenims naudos, piktnaudZiavimas tamybine padetimi arba igaliojimq vir5ijimas,

piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais,

dokumentq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i55vaistymas, nusikalstama veika, kai

siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba siekiama nulepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar

papirkim4.

II. PROGRAMOS TIKSLAI

6. Sukurti veiksmingq korupcijos prevencijos sistem4, uZtikrinandi4 skaidrum4 ir atvirum4

vykdant vie5uosius pirkimus, administruoj ant ir teikiant paslaugas.



I . U Ltil<rinti centro veiklos vieSum4.

8. Pletoti antikorupcing kult[r4, i veikl4 itraukti visus darbuotojus ir centro lankytojus, taip

didinant visuomenes pasitikejim4 centru.

ilI. PAGRINDINIAIKORUPCIJOSPREVENCIJOSPROGRAMOSUZOA.VTNMT

9. Pagrindiniai programos uZdaviniai yra Sie:

9.1. nustatyti sritis, kuriuose gali pasitaikyti galimybe ir s4lygos atsirasti korupcijai;

9.2. uLti?,rinti veiksming4 ilgalaiki korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim4 ir

nustatyti konkredius terminus ;

9.3. skatinti skaidrq ir atvir4 paslaugq tiekim4;

9.4. skatinti darbuotojq nepakantum4 bent maZiausioms korupcijos aprai5koms.

IV. KORUPCIJOS PRIELAIDOS

10. Organizuojant ir vykdant vie5uosius pirkimus.

1 1. Priimant darbuotoius i darb4.

12. Galimybe vienam darbuotojui priimti sprendimus del le5q ir kito turto panaudojimo.

13. Pareigybiq apra5ymas, pareiginiq instrukcijq netobulumas.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

14. Korupcijos prevencijos tikslas - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas,

siekiant darbuotojus atgrasinti nuo korupciniq nusikaltimq darymo.

1 5. Korupcijos prevencijos priemones:

1 5. I . korupcij os pasirei5kimo tikimybes nustatymas;

15.2. darbuotojq mokymai ir Svietimas;

1 5. 3. darbuotoj q atsakomybes uZ korupcinius nusikaltimus i5ai5kinimas;

15.4. darbuotojq itraukimas ikorupcijos prevencijos programos igyvendinim4;

15.5. skatinti visq darbuotojq nepakantumq korupciniams teisiq paZeidimams ar

meginimams juos daryti.

VI. KORUPCIJOSPREVENCIJOSPROGRAMOSIGYVENDINIMAS

16. Korupcijos prevencijos nuostatas igyvendina centro darbuotojai, kurie turi sustiprinti

darbuotojq gebej imus efektyviai veikti korupcij os prevencij os srityj e.



17. Korupcijos prevencijos programoje i5keltiems uZdaviniams igyvendinti sudarytas

priemoniq planas, kuriame yra numatyti terminai ir vykdytojai.

18. Programoje numatytq priemoniq plan4 kontroliuoja centro direktoriaus isakymu paskirtas

asmuo.

19. Programa ir igyvendinimo priemones periodi5kai perZi[rimos ir, esant reikalui,

papildomos.


