
VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS 

ANTIKORUPCIN Ė PROGRAMA  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

              1. Visagino paramos vaikui centras antikorupcinės programos (toliau – Programa) tikslas – 
atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai įstaigoje atsirasti ir plisti.  

              2.  Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 
(Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 
10-355, 2006, Nr. 8-283).  

             3. Programa siekiama vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Programos 
įgyvendinimo priemonėmis siekiama užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę įstaigos darbuotojų veiklą.  

             4. Korupcija kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl ypač daug dėmesio turi 
būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus 
principo įgyvendinimui, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.  

             5. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika yra ši: kyšininkavimas, tarpininko 
kyšininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta viešojo administravimo 
sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, 
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais 
įgaliojimais, dokumentų 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 kita nusikalstama veika, 
kai tokias veikos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti 
kyšininkavimą ar papirkimą.  

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI   

    6. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:  

            6.1. teisėtumo – korupcijos  prevencijos  priemonės  įgyvendinamos  laikantis  Lietuvos  
Respublikos Konstitucijos,  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimų  bei užtikrinant pagrindinių 
asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

           6.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos 
darbuotojai; 

           6.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 
korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 
vienas kitam kitokią pagalbą; 

           6.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant 
ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus 
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III. PROGRAMOS TIKSLAS  

              7. Svarbiausias programos tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią 
korupcijos atsiradimui įstaigoje, pašalinti teisės aktų, procedūrų, kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių 
gali atsirasti sąlygos korupcijai.    

IV. PROGRAMOS UŽDAVINIAI  

           8. Pagrindiniai programos uždaviniai: 

           8.1. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai; 

           8.2. atskleisti korupcijos įstaigoje priežastis, sąlygas ir jas šalinti; 

           8.3. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimo, 
įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; 

           8.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 

              8.5. padidinti įstaigos darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo 
kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje. 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

           9. Programa sudaryta 2012-2014 m. ir jos įgyvendinimo kontrolę vykdo Centro direktorius. 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 


