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RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA 

 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) 

korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos prevencijos 2002 m. 

gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-904 ir Radviliškio rajono savivaldybės kovos su korupcija 2015-

2017 metų programos ir šios programos priemonių plano patvirtinimu. 

 

I. PASKIRTIS 

 

Šis dokumentas nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius 

vykdomoje centro veikloje, programos vertinimo kriterijus ir siekiamus rezultatus bei jų teisinius 

pagrindus. 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl 

tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, 

nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą. 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba 

teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine 

padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar 

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

paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į viešojo 

administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų 

padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar 

papirkimą. 

 

III. TIKSLAS 

 

Pašalinti korupcijos atsiradimo galimybes Centro veiklos sistemoje, siekti, kad ji netrukdytų 

teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti žmonių teises ir laisves. 

 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių  

asmens teisių ir laisvių apsaugą;  

Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;  



Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam tokią pagalbą;  

Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant 

ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl 

atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo. 

 

V. PROGRAMOS TIKSLAI  

 

Korupcijos prevencijos srityje: Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai 

pasireikšti ir jas šalinti; Užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus; Mažinti korupcijos 

prielaidas teikiant paslaugas. 

Antikorupcinio švietimo srityje: supažindinti centro darbuotojus ir paslaugų gavėjus su 

korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos paraiškoms. Rengiamos 

antikorupcinės priemonės turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikes. Didelis dėmesys turi būti 

skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus 

principo įgyvendinimui.  

 

VI. PREVENCIJOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

 

1. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Centro veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir 

kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą.  

2. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti. 

3. Supažindinant asmenis su korupcinės veikos pasekmėmis, atgrasinti nuo korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų. 

4. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą jų įgyvendinimo 

administravimą bei kontrolę. 

5. Skatinti skaidrų Centro veiklos vykdymą. 

6. Paskirti už šios politikos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis. 

7. Įtraukti į korupcijos prevenciją Centro darbuotojus.  

8. Užtikrinti, kad priimant sprendimus  būtų viešųjų ir privačių interesų derinimas, pirmenybė 

teikiama viešiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir užkirsti kelią korupcijai 

Centro veikloje. 

11. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių 

taikymas jiems pasitvirtinus. 

 

VII. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus: 

1. Nustatytos galimos korupcijos veiklos; 

2. Anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas skaičių; 

3. Atskleistos korupcijos priežastys; 

4. Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija skaičių; 

5. Atskleisti galimi viešieji ir privatūs interesai. 

 

VIII. SIEKIAMI REZULTATAI 

 

1. Padidinti nepakantumą korupcijai; 

2. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis 

3. Stebėti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigoje; 

4. pasireiškus galimai korupcijos veikai, nedelsiant ją ir jos atsiradimo aplinkybes tirti ir jas 

šalinti;  



5. užtikrinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga. 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Su korupcijos prevencijos tvarka ir priemonių įgyvendinimo planu supažindinami centro 

darbuotojai susirinkimo metu. Būtina ugdyti Centro darbuotojų savimonę bei žmonių nepakantumą 

korupcijai.  

Asmenys pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Korupcijos prevencijos programa finansuojama iš įstaigai skirtų asignavimų. 

Programa skelbiama Centro internetinėje svetainėje (www.rpbspc.lt) 
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RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS 2017 - 2019 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS 

  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai 

1. 

Sudaryti darbo grupę, atsakingą už korupcijos 

prevencijos tvarkos priemonių plano vykdymą ir 

kontrolę. 

2017 m. 

III  ketvirtis 
Direktorius 

2. 
Parengti korupcijos prevencijos planą ir jo 

pakeitimus 

2017 m. 

III ketvirtis 
Darbo grupė 

3. 
Supažindinti darbuotojus su korupcijos prevencijos 

tvarkos programa ir planu. 

2017-2019 m. 

IV ketv. 
Darbo grupė 

4. 

Internetinėje svetainėje paskelbti korupcijos 

prevencijos tvarkos 2017 m. priemonių 

įgyvendinimo planą. 

Kartą metuose 

I ketv. 

Asmuo, 

atsakingas už 

internetinio 

puslapio priežiūrą 

5. 

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją 

ir pasiūlymus dėl jo tikslinimo. 

2017 m. Darbo grupė 

6. 

Atlikti korupcijos pasireiškimo Centre tikimybės 

analizę ir išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

2017 m. 

IV ketvirtis 

Direktorius, darbo 

grupė 

7. 

Įstaigos informacinio skelbimo vietoje skelbti 

informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis 

asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla. 

2017-2019 m. 

m. 

 

Darbo grupė 

8. 
Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiklą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą. 

Gavus 

pranešimą 
Darbo grupė 

9. 

Sukurti el. paštą, kuriuo galima pateikti informaciją 

apie korupciją, etikos, darbo drausmės ir pan. 

pažeidimus. 

2017-2018 m. 

m. 

Direktorius, darbo 

grupė 

10. 

Nagrinėti skundus, pasiūlymus ir jų atsiradimo 

priežastis, vadovaujantis RPBSPC asmenų 

prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo ir jų 

aptarnavimo tvarkos aprašu. 

Gavus skundą, 

pareiškimą ar 

siūlymą 

Direktorius 

http://www.rpbspc.lt/


11. 

Informuoti savivaldybės administraciją ir 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl galimos korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos. 

Gavus 

informaciją 
Direktorius 

12. 

Vykdant viešuosius pirkimus, skelbti ir vykdyti juos 

CVP IS priemonėmis. Pagal poreikį 

Viešųjų pirkimų 

komisija, pirkimų 

organizatorius 

13. 

Korupcijos prevencijos tvarkos planas peržiūrimas 

ir papildomas esant poreikiui, tačiau ne rečiau, kaip 

vieną kartą per dvejus metus. 

Kasmet 

I ketv. 
Darbo grupė 

14. 

Bendradarbiauti su savivaldybės administracijos 

direktoriaus paskirtu specialistu korupcijos 

prevencijos klausimais. Gauti savalaikę metodinę 

pagalbą.  

Pagal poreikį Darbo grupė 

15. 

Privalomas informacijos apie įstaigoje teikimas 

socialines paslaugas (mokamas ir nemokamas) 

pateikimas centro tinklapyje.  

Nuolat Darbo grupė 

16. 

Ugdyti antikorupcinę kultūrą, mokyti darbuotojus 

korupcijos prevencijos klausimais pagal 

savivaldybės administracijos sudarytą planą.  
Nuolat Darbo grupė 

 

 

 

 

 


