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KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos programa 

(toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. TS-76 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano patvirtinimo“ patvirtinta programa ir priemonių planu bei kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

2. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją VšĮ Kauno rajono turizmo ir 

verslo informacijos centras (toliau – Įstaiga), siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, 

skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Įstaigoje, 

atlikimo. 

3. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuose. 

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. 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.  

6. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, prekyba 

poveikiu, piktnaudžiavimas, 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 tokios veikos padarymu siekiama ar 

reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.  



7. Programos tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Įstaigoje tikslus ir 

uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus, jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos 

srityje. 

8. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Įstaigoje, nustatant, atsižvelgiant į 

Programoje iškeltus tikslus ir uždavinius.  

9. Programos veiklos kryptis – korupcijos prevencija – veiksminga ir kryptinga 

korupcijos prevencijos priemonių sistema. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

10. Programos tikslai: 

10.1. siekti didesnio Įstaigos veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo; 

10.2. supažindinti Įstaigos darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms; 

10.3. užtikrinti skaidrų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymą; 

11. Programos uždaviniai: 

11.1. paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją Įstaigoje; 

11.2. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę Įstaigoje; 

11.3. gerinti paslaugų teikimo kokybę ir viešumą; 

11.4. vykdyti viešųjų ir privačių interesų derinimo prevenciją; 

11.5. užtikrinti Įstaigoje galimybę informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus; 

11.6. pasiekti, kad daugiau viešųjų pirkimų vyktų per Centrinę perkančiąją organizaciją 

(CPO); 

11.7. siekti, kad viešųjų pirkimų proceso metu nebūtų pagrįstų pretenzijų. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Įstaigos direktorius, kuris užtikrina Įstaigos 

darbuotojų veiksmus, nukreiptus kovai prieš korupcijos apraiškas. 

13. Programa skelbiama Įstaigos interneto svetainėje. 

14. Darbuotojai, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________________ 


