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ŠILUTĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO 

2021-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. Šilutės atviro jaunimo centro (toliau Centras) 2021–2022 metų korupcijos prevencijos 

programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimą, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti 

Centre. 

 2. 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. XII-1537 „Dėl Lietuvos 

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

 3. Pagrindinės Programoje vartojamos sąvokos:  

 3.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Centre elgesys neatitinkantis jiems suteiktų 

pareigybės ir/ar kitų įgaliojimų ar numatytų elgesio normų, tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos 

sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;  

 3.2 .korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų darymo;  

 3.3. korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veiklos, 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 

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 veiklos, kai tokių veiklų 

padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar 

papirkimą. 

 4. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos 

priemonėmis, antikorupciniu švietimu ir informavimu. 

 

 

II SKYRIUS  

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 5. Centras yra biudžetinė įstaiga, kuri vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministerijos teisės aktais, 

Biudžetinių įstaigų įstatymais,  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilutės rajono 

savivaldybės mero potvarkiais, Šilutės rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymais 

ir  Centro nuostatais. 

 6. Pagrindinė veiklos rūšis – atviras darbas su jaunuoliais nuo 14 iki 29 metų. 

 7. Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos 



 
 

kontrolę. 

 8. Centro direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę-finansinę veiklą Centro tarybai. 

Centro bendruomenė kasmet informuojama apie lėšų panaudojimą. 

 9. Centro darbuotojai turintys administravimo įgaliojimus yra  kiekvienais metais teikia 

privačių interesų deklaracijas. 

 10. Centro internetinėje svetainėje skelbiami: darbo užmokestis, vadovo ataskaita, 

finansų ataskaitų rinkiniai.  

 11. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymu bei patvirtintomis Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis. 

Centro interneto svetainėje skelbiama metų pirkimų suvestinė, metų viešųjų pirkimų ataskaita. 

 12. Antikorupcinės temos integruojamos į centro veiklas. 

  

 

 

III SKYRIUS  

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

    14. Programos tikslai:  

 14.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

 14.2. mažinti sąlygas korupcijai pasireikšti Centre ir jas šalinti.  

     15. Programos uždaviniai:  

     15.1. vykdyti antikorupcinę sklaidą Centre; 

     15.2. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;  

     15.3. užtikrinti skaidrią, viešą ir veiksmingą Centro veiklą, siekti, kad visų 

sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs ir atviri bendruomenei; 

     15.4. vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos temomis. 

 

 

IV SKYRIUS  

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 

   16. Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus: 

  16.1. įgyvendintų Programų priemonių skaičių; 

  16.2. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių; 

  16.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcijos pobūdžio veikas, 

teikiant skaičiaus pokytį. 

 

V SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

 

  17. Už Programos vykdymą ir jos kontrolę atsako direktorius ir direktoriaus įsakymu 

paskirtas atsakingas asmuo. 

  18. Už Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti 

vykdytojai.  

  19. Centro prevencijos programą tvirtina Centro direktorius. 

 

 

 

 

 



 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 20. Programa įsigalioja nuo patvirtinimo datos. 

 21. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

          22. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys 

šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. 

 23. Programa skelbiama Centro internetinėje svetainėje. 

 

___________________________ 

 


