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BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų rajono vietos veiklos grupės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų
programos (toliau – Programa) paskirtis – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, užtikrinti
nuolatinį, veiksmingą, nuoseklų ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planavimą
ir įgyvendinimą, užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Biržų
rajono vietos veiklos grupėje (toliau –VVG).
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 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“ ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko,
teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) arba privačiame
sektoriuje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus
taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, ir taip pakenkiant
valstybės, visuomenės ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų interesams.
Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, 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 valstybės tarnautojo ar 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. Programoje vartojamos
sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose
apibrėžtas sąvokas.
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Kitos programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
korupcijos prevencijos veiklą.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau –
Priemonių planas).

II. APLINKOS ANALIZĖ
5. Bendros korupcijos prielaidos Biržų rajono vietos veiklos grupėje:
5.1.Socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai ir pan.);
5.2.Teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas ir pan.);
5.3.Visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir
prieštaringumas, piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
5.4. Institucinės (motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, darbuotojų, žinančių apie
korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje,);
5.5. išorinių veiksnių įtaka (vietos valdžios politinis suinteresuotumas, įtakos siekimas);
5.6. subjektyvūs, asmenybiniai veiksniai (savanaudiškos paskatos).
6. VVG veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
6.1. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai;
6.2. Priimant darbuotojus į darbą;
6.3. Rengiant dokumentaciją paramai gauti;
6.4.Netinkamas teisės aktų interpretavimas, vertinant vietos projektus.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
7. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją VVG, šalinti korupcijos
prielaidas bei ugdyti nepakantumą korupcijai.
8. Programos uždaviniai:
8.1. atskleisti ir šalinti galimas korupcijos priežastis ir sąlygas, įgyvendinant Programos
priemonių planą;
8.2. skatinti antikorupcinį darbuotojų švietimą bei antikorupcinę kultūrą;
8.3. vykdyti viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų, reguliuojančių VVG finansinę
veiklą, reikalavimus.
9. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama
pagal Programos priemonių plane nustatytų priemonių įgyvendinimą.
IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
10. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas priemonių planas (Priedas Nr. 1),
kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei atsakingus asmenis. Priemonių planas yra
neatskiriama Programos dalis.
11. Korupcijos prevencijos nuostatas įgyvendina Biržų rajono VVG pirmininkas ir
darbuotojai.
12. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planą tvirtina Biržų rajono VVG
pirmininkas.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Programa parengta 3 metams ir įsigalioja nuo 2021 m. birželio 1d.
14. Atsižvelgiant į atsiradusią reikšmingą informaciją, Programa gali būti papildoma,
peržiūrima ir/ar keičiama.
15. Už šios programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje programoje
nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
15. Visa informacija apie Programą ir jos įgyvendinimą skelbiama VVG interneto
svetainėje www.birzuvvg.lt

