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I.  BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

  1. Biržų miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023–2025 metų korupcijos 

prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimu, 

Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 

m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-924 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 

V-924 redakcija), bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

 2. Programoje vartojamos sąvokos: Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam 

prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar 

tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir 

valstybės interesams. 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla ir jai tapatūs 

pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, 

drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. 

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. 

 3. Programa skirta korupcijos prevencijai Biržų miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biure (toliau – Biuras) užtikrinti, taip pat Biržų miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) 

visuomenei šviesti. 

 4. Programą įgyvendina Biuro atsakingi darbuotojai ir direktorius.  

 5. Programos veiklos kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.  

 6. Programa parengta dviejų metų laikotarpiui.  



 7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, Biuro darbuotojų ir visuomenės 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio 

priežastis ir sąlygas.  

 

II.  BIURO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

 6. Bendros korupcijos prielaidos Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure: 

 6.1.Socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai); 

 6.2.Teisinės (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos sistemos kokybės sistemų ir 

reglamentų stoka, teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas); 

 6.3.Visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir 

prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams bei sveikatos sistemos 

darbuotojams, piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje); 

 6.4.Specifinės prielaidos (visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos atliekami viešieji 

pirkimai). 

 7. Biuro veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

 7.1. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai. 

 7.2 Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų (privalomųjų pirmosios pagalbos, 

privalomųjų higienos įgūdžių, bei privalomųjų alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai kursų) 

teikimas. 

 

III.  PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 8. Programos veiksmingumo vertinimo kriterijai:  

 8.1. nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas Biure, į ateitį orientuotas 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas laiku ir vystymas visuose Biuro lygmenyse;  

 8.2. didėjantis darbuotojų informuotumas apie korupcijos apraiškas ir prevenciją;  

 8.3. korupcijos paplitimo mažėjimas Biure;  

 8.4. didėjantis pasitikėjimas Biuru.  

 9. Programos uždavinių bendrieji vertinimo kriterijai: 

 9.1. kokybiniai:  

 9.1.1. aiškios ir detalios etiško elgesio Biure nuostatos;  

 9.1.2. aktyvus ir nuolatinis Biuro darbuotojų informavimas apie teisinį reglamentavimą; 

 9.1.3. Biuro darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio mažėjimas;  

 9.1.4. darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų žinių korupcijos prevencijos tematika lygio 

augimas; 

  9.1.5. Biuro veiklos skaidrinimas, priimant aiškias pareigas ir atsakomybę darbuotojams 

nustatančius teisės aktus, tvarkas. 

 9.2. kiekybiniai:  

 9.2.1. paskirti atsakingi asmenys;  

 9.2.2. surengtų mokymų antikorupcine tematika skaičius;  

 9.2.3. Biure paskelbtos informacijos antikorupcijos tematika skaičius, kiekis;  

 9.2.4. Biuro darbuotojų, įgijusių specializuotų žinių, skaičius.  

 

 

 

 



IV.  KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS, JŲ 

PASIRINKIMO PAGRINDIMAS 

 

 10. Priemonių planas sudaromas 2023–2025 m. Priemonių planas kasmet peržiūrimas ir, esant 

poreikiui, koreguojamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.  

 11. Priemonių planą sudaro šios priemonės:  

 11.1. Pirmoji priemonė – teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsparumą korupcijai 

Biure, darbuotojų supažindinimas su įstaigos atsparumo korupcijai politika. 

 11.2. Antroji priemonė – Biuro darbuotojų supažindinimas su atsparumo korupcijai principais, 

informacijos apie atsparumo korupcijai naudą ir privalumus sklaida. Tam planuojama 2023 m. III-IV 

ketvirčiais suorganizuoti renginį (mokymus) korupcijos prevencijos tematika Biuro darbuotojams ir 

supažindinti su korupcijos prevencija. Mokymuose turėtų sudalyvauti ne mažiau kaip 90 proc. Biuro 

darbuotojų.  

 11.3. Trečioji priemonė – tam, kad didėtų pasitikėjimas Biuru, būtina nustatyti, mažinti ir 

(arba) šalinti korupcijos rizikos veiksnius, dėl kurių institucija nepasitikima arba gali būti 

nepasitikima ateityje. Dėl to viena iš programos priemonių – korupcijos rizikos veiksnių nustatymas 

ir šalinimas arba minimizavimas.  

 11.4. Ketvirtoji priemonė – informavimo apie galimai netinkamus, neteisėtus veiksmus, 

informavimo kanalų sukūrimas ir viešinimas. Priemonei įgyvendinti turi būti sukurti įrankiai 

anonimiškai ir oficialiai pranešti apie netinkamus, neteisėtus veiksmus. 

 

V.  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, 

KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

  12. Programos įgyvendinimą organizuoja ir Priemonių plano stebėseną bei kontrolę vykdo 

Biuro darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolę; 

 13. Apibendrintą metinę priemonių plano įgyvendinimo veiksmingumo ataskaitą atsakingas 

asmuo teikia tvirtinti Biuro direktoriui, o patvirtinta ataskaita skelbiama Biuro interneto svetainėje 

http://www.birzuvsb.lt/ 

 14. Su Programa, planu bei ataskaita supažindinami Biuro darbuotojai. 

  

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 15. Programa bei planas gali būti keičiami, papildomi, atnaujinami pagal poreikį, atsižvelgiant 

į visuomenės, skyrių, STT ar kitų institucijų pasiūlymus, pastabas, neatsižvelgiant į Programos ir 

plano galiojimo terminus.  

 16. Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama Biuro interneto svetainėje.  

 17. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje 

nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

___________________________ 


