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ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2021–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖ 

PROGRAMA 
 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asvejos regioninio parko antikorupcinė programa (toliau – Antikorupcinė programa) 

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. XII-1537 „Dėl 

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

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas), 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, 

valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir 

bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Asvejos regioninio parko direkcijos nuostatais, 

patvirtintais Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus 200 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 

V - 260 „Dėl Asvejos regioninio parko direkcijos nuostatų patvirtinimo“ ( 2021 m. gegužės 26 d. 

įsakymo Nr. V- 102 redakcija), kitais teisės aktais.  

2. Antikorupcinė programa apima Asvejos regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) 

veiklos sritį ir rūšis,  nustatytas Asvejos regioninio parko direkcijos nuostatuose, patvirtintuose 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus 200 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V - 260 „Dėl 

Asvejos regioninio parko direkcijos nuostatų patvirtinimo“ ( 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V- 

102 redakcija) . 

3. Antikorupcinės programos misija – sukurti korupcijai atsparią aplinką Direkcijai 

priskirtoje veiklos srityje ir veiklos rūšyse.  

4. Antikorupcinės programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės 

apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai 

pripažįstamas žmogaus teises ir laisves. 
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5. Antikorupcinei programai įgyvendinti yra parengiamas Antikorupcinės programos 

įgyvendinimo priemonių planas. Antikorupcinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 

skelbiami Direkcijos interneto svetainėje. 

6. Antikorupcinėje programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžiamos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

7. Korupcijos prielaidos: 

8.1. galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: 

8.1.1. teisines prielaidas – teisės aktai su dviprasmiškomis, neaiškiomis nuostatomis, kuriose 

nenustatyti konkretūs procedūrų terminai, reikalingi atlikti veiksmai, suteikiama per didelė 

diskrecijos teisė  ūkio subjektų priežiūrą atliekančiam subjektui; 

8.1.2. institucines prielaidas, kurios apima motyvacinės karjeros sistemos nebuvimą, 

neišplėtotas vidaus ir išorės audito sistemas, nepakankamą viešumą; 

8.1.3. visuomenės pilietiškumo stokos prielaidas, kurios apima visuomenės požiūrio į 

korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei piliečių 

pasyvumą antikorupcinėje veikloje; 

8.2. galima išskirti ir specifines korupcijos prielaidas pagal Direkcijai priskirtas funkcijas: 

8.2.1. prevencijos funkcijos vykdymą; 

8.2.2. sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, 

priėmimą; 

 

III SKYRIUS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 

9. Antikorupcinės programos tikslai: 

9.1. teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti 

korupcijos apraiškų tikimybę; 

9.2. nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą 

Direkcija. 

10. Antikorupcinės programos uždaviniai: 

10.1. atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Direkcijoje; 

10.2. vykdyti korupcijos prevencijos priemones Direkcijos darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų derinimo srityje; 
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10.3. vykdyti korupcinės aplinkos stebėseną ir prevencijos priemonių taikymą; 

10.4. vykdyti antikorupcinį švietimą Direkcijoje; 

11. Antikorupcinės programos vertinimo kriterijai: 

11.1. korupcijos pasireiškimo ir pasireiškimo tikimybės suvokimo sumažėjimas; 

11.2. nepakantumo korupcijai padidėjimas; 

11.3. didesnis korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos veiksmingumas; 

11.4. didesnis visuomenės pasitikėjimas Direkcija. 

IV SKYRIUS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ 

IR ATNAUJINIMAS 

 

12. Antikorupcinės programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Direkcijos 

direktorius.  

13. Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane nustatomos jos įgyvendinimo 

priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai, priemonės vertinimo kriterijai. Programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną atlieka Direkcijos direktorius, už atskirų 

priemonių įgyvendinimą – numatyti vykdytojai.  

14. Direkcijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama 

šios programos dalis.  

15. Kiekvienais metais Antikorupcinė programa peržiūrima ir prireikus koreguojama, 

pildoma. Antikorupcinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas prireikus gali būti keičiami. 

16. Antikorupcinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti atnaujinami per 

visą Direkcijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo laikotarpį, atsižvelgiant į: 

16.1. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir 

Tarpinstitucinio plano pakeitimus, susijusius su Direkcijos kompetencija; 

16.2. kiekvienais metais atliekamos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rezultatus; 

16.3. Specialiųjų tyrimų tarnybos, kitų kompetentingų institucijų rekomendacijas ir visų 

suinteresuotų asmenų pasiūlymus; 

              16.4. gautą informaciją apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

                                             _______________________ 


