
 

 

                                                      PATVIRTINTA 
                                                                                            Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės 

                                                                                              apsaugos tarnybos 2023 m. kovo 1 d. 
                                                                             viršininko įsakymu Nr. TV- 14. 

                                                                                                             

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS 

2023-2025 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba (toliau –SPAT) korupcijos 
prevencijos veiksmų panas (toliau – Planas) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-
185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir 
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

  2023-2025 metų korupcijos prevencijos  veiksmų planas (toliau Planas)  skirta 
korupcijos prevencijai SPAT. Plane pateikiami korupcijos prevencijos SPAT tikslai ir uždaviniai, 
bendrosios ir specialiosios korupcijos prevencijos priemonės. 

      
II.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
 Svarbiausias plano tikslas- sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos 
atsiradimui tarnyboje, pašalinti teisės aktų, procedūrų bei kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių gali 
atsirasti sąlygos korupcijai. 
 Planu siekiama užtikrinti korupcijos prevencijos Biržų rajono SPAT principus ir 
įgyvendinti korupcijos prevencijos uždavinius. 
 2. Pagrindiniai  uždaviniai: 
 2.1. nustatyti sritis, kuriuose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai; 
 2.2. atskleisti korupcijos tarnyboje priežastis, sąlygas ir jas  šalinti; 
 2.3.  sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos SPAT organizavimo, 
įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; 
 2.4. padidinti SPAT tarnybos darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti 
personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje; 
 2.5. didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės priešgaisrine tarnyba ir jos 
teikiamomis paslaugomis. 
 
 

III.  PRINCIPAI 
 

 3. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais : 
 3.1. teisėtumo- Planas įgyvendinamas laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą; 



 

 

 3.2. visuotino privalomumo- korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi SPAT 
tarnybos darbuotojai; 
 3.3. sąveikos – korupcijos prevencijos veiksmų plano veiksmingumas užtikrinamas 
derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga 
informacija ir teikiant venas kitam kitokią pagalbą; 
 3.4. pastovumo – korupcijos prevencijos ir kontrolės veiksmingumo užtikrinimas 
nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 
 

IV. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 
 
 

 4. Veiklos sritys, kuriuose galimas korupcijos pasireiškimas: 
 4.1. viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė; 
 4.2. deleguotų valstybės lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, paramos lėšų (2%) lėšų  
tikslinis panaudojimas. 
 
 

V. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 
 
 

 5. Sudaryti sąlygas darbuotojams, piliečiams pranešti SPAT viršininkui, asmeniui, 
atsakingam už korupcijos prevenciją bei  kontrolę, apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio 
nusikalstomos veikos. 
 6. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus. Vertinti ir rengti 
siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo. 
 
 

VI.  ĮGYVENDINIMAS 
 
 

 7. Plano uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris 
nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas – neatskiriama programos dalis. 
 8. Planą vykdo visi SPAT darbuotojai. 
 9. Plano įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo arba komisija ( kurie 
atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę). 
 10. Plano įgyvendinimo kontrolę vykdo viršininko paskirti asmenys. 
 
 
 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 
 10. Planas įgyvendinamas pagal korupcijos prevencijos veiksmų planą.  
 11. Už konkretų veiksmų plano įgyvendinimą atsako korupcijos veiksmų plane 
nurodyti vykdytojai. 
 12. Ši programa įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d. 
 13. Korupcijos prevencijos veiksmų planas skelbiamas SPAT interneto svetainėje. 
 14. Korupcinė situacija vertinama bei veiksmų planas peržiūrimas kas treji metai. 
Esant būtinybei korupcijos prevencijos Planas gali būti koreguojamas. 



 

 

 

            Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės 
            apsaugos tarnybos korupcijos prevencijos 
            veiksmų plano priedas 

 
Eilės 
Nr.  

 

Priemonė Įgyvendinimo 
terminas 

Vykdytojas Laukiamo rezultato 
vertinimo kriterijai 

 
 
1. 

Komisijos, įgaliotos 
vykdyti korupcijos 
prevenciją, paskyrimas 

2023 m. kovas Viršininkas Komisija sudaryta 

 
2. 
 

Patvirtinti Biržų rajono 
SPAT korupcijos 
prevencijos veiksmų planą 

2023 m. kovas Viršininkas Programa patvirtinta 

3.  Paskelbti SPAT interneto 
svetainėje korupcijos 
prevencijos  veiksmų planą 
 
 

2023 m. I ketvirtis Korupcijos 
prevencijos 
komisija 

Parengta ir 
paviešinta programa 

4. Supažindinti darbuotojus su 
korupcijos prevencijos  
2023-2025 m. veiksmų 
planu 
 
 

2023 m. balandis Korupcijos 
prevencijos 
komisija 

Visi darbuotojai 
supažindinti 
pasirašytinai 

 
5. 
 

Kontroliuoti tarnybos lėšų 
panaudojimą 

nuolat Viršininkas Lėšos naudojamos 
pagal sąmatą 

6.  
 
 

Teikti SPAT metinę 
veiklos ataskaitą tarnybos 
internetiniame puslapyje 

kasmet Viršininkas Metinė veiklos 
ataskaita patvirtinta 
taryboje ir paviešinta 
internetiniame 
puslapyje 

7.  
 
 

Skelbti tarnybos 
darbuotojų atlyginimų 
vidurkius internetinėje 
svetainėje 

kas ketvirtį Specialistė Paskelbta 

8.  
 
 

Peržiūrėti darbuotojų 
pareigybių aprašymus ir 
esant būtinybei įtraukti 
antikorupciniu požiūriu 
svarbias nuostatas bei 
teisinės atsakomybės 
priemones 

kasmet Viršininkas Pareigybės 
peržiūrėtos ir 
patikslintos 

9. 
 
 

Didinti viešųjų pirkimų 
apimtis per CPO katalogą 
 
 

2023-2025 m Specialistė Atlikti 3 viešieji 
pirkimai per CPO 
Katalogą. 



 

 

10.   
 
 

Dalyvauti mokymuose 
korupcijos prevencijos 
klausimais (vienam iš 
korupcijos prevencijos 
komisijos narių) 

2023-2025 m Korupcijos 
prevencijos 
komisija 

Dalyvauta 2 
mokymuose 

11. Parengti veiklos sričių, 
kuriuose gali būti 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė. 
 
 

2023 m  IV 
ketvirtis 

Korupcijos 
prevencijos 
komisija 

Parengtas veiklos 
sričių, kuriuose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė 

12. Supažindinti darbuotojus 
su nuasmenintais vidiniais 
tyrimais, incidentais, su 
rekomendacijomis, kaip 
reikėtų elgtis, kad panašūs 
pažeidimai nepasikartotų. 
 
 
 

Pagal poreikį 
(įvykus incidentui 
ar atlikus tyrimą) 

Viršininkas Darbuotojai 
supažindinti su 
vidiniais tyrimais, 
incidentais, su 
rekomendacijomis, 
kaip reikėtų elgtis, 
kad panašūs 
pažeidimai 
nesikartotų. 

 

 

 


