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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos (toliau - Tarnyba) korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos 

prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę. 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje. 

 

 

II.  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 
 

3. Korupcijos prevencijos priemonės yra šios: 

3.1. veiklos sričių, kuriose yra galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir 

vertinimas; 

3.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo 

koordinavimas ir kontrolė; 

3.3.  informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams; 

3.4. Darbo tarybos atstovų dalyvavimas  darbuotojų veiklos vertimuose. 

3.5. visuomenės švietimas, nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 

 

 

III.VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, 

ANALIZĖ IR VERTINIMAS 
 

4. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Tarnyboje atliekama veiklos sričių, kuriose 

galima  korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas: 

4.1. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas; 

4.2. lėšų panaudojimas ir įsigyto turto valdymas; 

4.3. konkursų pareigoms tarnyboje užimti organizavimas ir darbuotojų priėmimo į darbą vykdymas; 

4.4. personalo formavimas, valdymas ir administravimas; 

4.5. sutarčių sudarymas; 

5. Tarnybos viršininko įgaliotas asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikia 

viršininkui pasiūlymus, vadovaudamasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijais ir  iki 

einamųjų metų pabaigos parengia priemonių planą veiklos sritims  korupcijos tikimybės  analizei ir įvertinimui  

atlikti. 



 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VEIKSMŲ PLANO SUDARYMAS, 

VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 
 

6. Korupcijos prevencijos programos priemonių planą tvirtina viršininkas prieš tai suderinęs su įgaliotu 

asmeniu, vykdančiu korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

7. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos viršininkas ir įgaliotas asmuo, 

vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

8. Korupcijos prevencijos programos priemonių planas ir analizė skelbiami Tarnybos tinklapyje. 

 

  

V. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR JURIDIN1Ų 

ASMENŲ REGISTRAMS 
 

9.. Informacija valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius tarnyboje, 

teikia Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnyje nustatytais pagrindais. 

 

 

VI.VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ 
PAVIEŠINIMAS 

11 . Informacija apie veiklą kovojant su korupcija ir apie nustatytus korupcijos atvejus Tarnyboje, 

skelbiama Tarnybos tinklapyje. 

 

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Šio aprašo nuostatas įgyvendina visi Tarnybos darbuotojai. 

13. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos viršininkas. 

14. Asmenys, pažeidę  aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 


