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Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (Zin.,2002, Nr.
57 -2297 ; 201 1, Nr. 8 1 -3 962) 7 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i  rt  i  nu pridedam4Kalej imqdepartamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq kovos su korupcija program4
(toliau - programa).

2. N ur o d au programos igyvendinim4koordinuoti irkontrol iuoti :  Kalej imq
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos - Vidaus tyrimq skyriaus
vir5ininkui; Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiose
istaigose bei valstybes [monese - Siq istaigq ir imoniq direktoriams.

3. P r ipaL i s tu netekusiu galios Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 18 d. isakym4 Nr. V-160 ,,Del Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldZiq istaigq bei
valstybes imoniq kovos su korupcija programos patvirtinimo".

4. P a v e d u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Bendrajam skyriui 5i isakym4 paskelbti departamento interneto svetaineje.

Direktorius 2_Q Arthras Norkevicius
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2013 m. ?'aztCly' d.
isakymuNr. Y-26

KALEJIMV DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

IR JAM PAVALDZIU ISTAIGIJ BEI VALSTYBES IMONIU
KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq kovos su korupcija programa (toliau - Kovos su korupcija
programa) nustato korupcijos prevencijos tiksl4 ir uZdavinius, korupcijos prevencijos priemones ir
atskaitomybes apie Siq priemoniq ivykdym4 tvark4.

2. Kovos su korupcija programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istatymo (Zin., 2002, Nr. 5l-2297; 2011, Nr. 8l-3962), Lietuvos Respublikos
nacionalines kovos su korupcij a 2011 - 2014 metq programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-71I (Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birZelio 16
d. nutarimo Nr. XI-1457 redakcija) 12in.,2002.Nr. 10-355 ;20Il,Nr. 77-3727), Korupcijos r izikos
analizds atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu Nr. 1601 (Zin., 2002, Nr. 98-4339) ir Padaliniq ir asmenq, valstybes ir savivaldybiq

istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo taisykliq,
patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. geguZes l9 d. nutarimuNr. 607 (Lin.,2004,
Nr. 83 -30 1 5), nuostatomis.

3. Korupcija Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau - Kalejimq deparlamentas) ir jam pavaldZiose istaigose bei valstybes imonese - bet koks
Sios teisesaugos sistemos pareig[no, karjeros valstybes tarnautojo ar darbuotojo, dirbandio pagal
darbo sutarti, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimq ar teisds aktuose nustatltq elgesio
standarlq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant
piliediq ir valstybes interesams.

II. APLINKOS ANALIZE

4. Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq veikla yra
priskiriama prie sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nes nustatyti
dideles korupcijos pasireiSkimo tikimybes kriterijq atitikimai:

4.7. padaryta korupcinio pobfldZio nusikalstamq veikq;
4.2. pagrrndines funkcijos yra kontroles ar prieZilros vykdymas;
4.3. veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu

ar apribojimu;
4.4. naudojama valstybes ar tarnybos paslapti sudaranti informacija.

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

5. Kovos su korupcija programos tikslas - korupcijos prevencijos priemoniq, Sio rei5kinio
prieZasdiq atskleidimo ir Salinimo ilgalaikes sistemos sudarymas, taip pat poveikio priemoniq,
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susijusir+ su siekimu atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobDdZio nusikalstamq veikq darymo,

nustatymas.
6. Kovos su korupcija programos uZdaviniai:
6.i. nuolatines korupcijos prevencijos politikos r,ykdymas, veiksmingq kovos su korupcija

priemoniq igyvendinimo uZtikrinimas;
6.2. korupcijos paveiktq sridiq ir s4lygq jai atsirasti bei plisti nustatymas ir rizikos

korupcijai pasireikSti maZinimas;
6.3. teises aktq projektq prieinamumo visuomenei uztilffinimas, teisds aktq vertinimas

antikorupciniu poZilriu;
6.4. inforrnacijos apie korupcinius teises paZeidimus vie5inimas.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

7. Pagrindinds korupcijos prevencijos priemones Kalejimq departamente ir jam pavaldZiose

istaigose bei valstybes imonese yra Sios:
7. 1 . korupcij os pasirei5kimo tikimybes nustatymas;
7.2. antikorupciniq programq, planq rengimas ir igyvendinimas;
7.3. kovos su korupcija apibendrintq paZymq skelbimas Kalejimq departamento interneto

svetaineje;
7.4. metiniq Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq kovos su

korupcija priemoniq planq projektq ir planq skelbimas Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq

istaigq bei valstybes imoniq interneto svetainese;
7 .5. bendradarbiavimas su kitomis teisdsaugos institucijomis vykdant asmenq,

pretenduojandiq eiti pareigas Kalejimq departamente ir jam pavaldZiose istaigose ar valstybes

imondse, atrank4;
7.6. informacijos Valstybes tarnautojq registrui teikimas apie valstybes tarnautojus, kurie yra

pripaZinti padarE korupcinio pobtdZio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti atsakomyben uZ
Siurk5dius tarnybinius nusiZengimus, susijusius su Viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje istatymo reikalavimq paZeidimais;

7.7. Kalejimq departamentui pavaldZiq istaigq ar valstybes imoniq veiklos ir antikorupciniq
priemoniq igyvendinimo kontrole;

7.8. konkrediq darbuotojq veiklos teisetumo kontrole;
7.9. galimybes ivairiomis komunikacijos priemon€mis praneSti apie korupcijos reiSkinius

Kalejimq departamente ir jam pavaldZiose istaigose bei valstybes imonese ir uL j\ ribq
uZtikrinimas;

7.10. antikorupcinis Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq
personalo Svietimas.

V. LAUKIAMO REZULTATO KRITERIJAI

8. Kovos su korupcija programos igyvendinimo efektyvumas vertinamas pagal Siuos
laukiamo rezultato kriterijus :

8.1. sumaZejgs korupcijos pasirei5kimo atvejq skaidius Kalejimq departamente ir jam
pavaldZiose istaigose bei valstybes imonese ir i5auggs personalo patikimumas;

8.2. priimtq teises aktq, ivertintq antikorupciniu poZiDriu, skaidius;
8.3. pasitvirtinusiq asmenrl skundq, parei5kimq, prane5imq del galimai neteisetos Kalejimq

departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq personalo veiklos skaidius;
8.4. Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq personalo, atleisto

i5 Sios teisesaugos sistemos neigiamais motyvais, ir padarytq tarnybiniq nusiZengimq skaidius;
8.5. ivykdytq antikorupciniq priemoniq skaidius;
8.6. i5auggs visuomenes pasitikinejimas Kalejimq departamento ir jam pavaldZiq istaigq bei

valstybes imonitl veikla ir personalu.
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. rJZ. Kovos su korupcija programos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4 bei pagrindiniq
priemoniq ivykdym4 Kalejimq departamentui pavaldZiose istaigose bei valstybes imonese
asmeni5kai atsako Siq istaigq ar imoniq direktoriai.

10. Kovos su korupcija programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Kalejimq
departamento Vidaus tyrimq skyrius, o Siam departamentui pavaldZiose istaigose bei valstybes

imonese - Siq istaigq ar imoniq pareigflnai, kurie yra vadovq igalioti vykdyti korupcijos prevencij4
ir jos kontrolg.

I 1. Kalejimq departamentui pavaldZios istaigos bei valstybes imones iki gruodZio 1 dienos
siundia Kalejimq departamento direktoriui pasillymus del Kovos su korupcija programos

igyvendinimo priemoniq metinio plano rengimo.
12. Kalejimq departamentas, atsiZvelggs i pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq

pasitlymus, rengia Kovos su korupcija programos igyvendinimo priemoniq metinio plano projekt4
ir nuo gruodZio 15 dienos vie5ina jivisuomenei Sio departamento interneto svetaineje.

13. Kalejimq departamento specialistai, i5analizavg visuomends pateiktus pasirllymus del
pavie5into Kovos su korupcija programos igyvendinimo priemoniq metinio plano projekto, iki
sausio 2 dienos teikia ji Sio departamento direktoriui tvirtinti.

14. Kovos su korupcija programa ir Kovos su korupcija programos igyvendinimo priemoniq
metinis planas nuolat skelbiami Kalejimq departamento interneto svetaineje.

15. Kalejimq departamentui pavaldZiq istaigq bei valstybes imoniq vadovai Sio
departamento direktoriui atsiskaib rrt Kovos su korupcija programos igyvendinimo priemoniq
metinio plano ivykdym4 Sia tvarka:

15.1. iki liepos 10 dienos pateikia ataskait4 apie pirm4jipusmetiigyvendintas priemones;
1 5. f . iki sausio 1 0 dienos pateikia ataskaitq apie praejusiais metais igyvendintas priemones.
16. PrieZastys, del kuriq buvo neigyvendintos planuose nustatytos priemones, turi b0ti

motyvuotos.
17. Kovos su korupcija programai finansuoti gali buti naudojamos istatymq nustatyta tvarka

sautos leSos.
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