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BIUDŽETINĖ ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PRIESGAISRINÉS SAUGOS
TARNYBOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2023 PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Priešgaisrinės saugos tarnybos (toliau Tarnyba) 2018-2023 metų korupcijos
prevencijos programa (toliau — Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 — 2025 m. programa.
2.Programa skirta korupcijos prevencijai Tarnyboje.
3.Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos programos 1 punkte
nurodytuose teisės aktuose.
4.Programos tikslas užtikrinti korupcijos prevenciją tarnyboje, siekti šalinti
neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atriboti nuo
nusikalstamo pobūdžio veikų bei kitu veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą tarnyboje,
atlikimo.

II. VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
5. Tarnybos veiklos situacijos analizė atliekama, vadovaujantis strateginio
planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir
galimybių analizę.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6. Programos tikslai:
6.1.įgyvendinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių sistemą tarnyboje;
6.2.šalinti prielaidas darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi
savanaudiškiems tikslams;
6.3.užtikrinti tarnybos veiklos viešumą;
6.4.plėtoti antikorupcinę kultūrą;
7.Programos uždaviniai:
7.1.užtikrinti veiksmingą, kryptingą, ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimą;
7.2.užtikrinti, kad būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie
galimai korupcinę veiklą;
7.3.informuoti apie galimas korupcines veiklas ir nustatytus korupcinius
atvejus;

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
8. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės
rodikliais:
8.1 . korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu tarnyboje;
8.2. skundų, administracinių ginčų mažėjimu;
8.3.įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
8.4.programos priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais;
8.5.anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio
veiksmus skaičiumi;
8.6.viešai skelbiamų pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones didėjimu
kiekvienais programos įgyvendinimo metais;

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
9.Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas.
10.Programoje numatytas priemones įgyvendina programos įgyvendinimo
priemonių plane nurodyti vykdytojai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Programa skelbiama Tarnybos internetinėje svetainėje.
12. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
13.Atsižvelgiant i korupcinės prevencijos teisės aktų pakeitimus, kompetentingų
institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą
informaciją, programa gali būti keičiama, pildoma.

