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NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2015-2017
METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2015-2017 metų korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir
kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente
(toliau – Departamentas).
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą
Departamente (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai siejamos su apsauga nuo
galinčių atsirasti korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei
viešąjį interesą.
5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.
6. Programa grindžiama korupcijos prevencija, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal sutartis, antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio
neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
II SKYRIUS
DEPARTAMENTO VEIKLOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
7. Departamento veiklos analizė atliekama vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, bei Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.
8. Įvertinus išorinius ir vidinius veiksnius, korupcijos pasireiškimo Departamente tikimybė yra šiose
veiklos srityse:
8.1. formuojant valstybės tarnautojų personalą;
8.2. įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas išduoti leidimus, licencijas;
8.3. atliekant ūkio subjektų priežiūros funkcijas;

8.4. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos kyla rizika, kad:
9.1. pablogės Departamento teikiamų paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas;
9.2. sumažės pasitikėjimas Departamentu;
9.3. pablogės viešojo administravimo ir ūkio subjektų priežiūros kokybė ir užsimegs ryšiai su
Departamento darbuotojais.
10. Departamento vykdomos funkcijos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 2 (,,Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“) ir 4 (,,Veikla
yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“)
punktuose numatytiems kriterijams, tačiau šios funkcijos, jų turinys, tvarka, periodiškumas ir pan. yra
reglamentuotos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Departamente prielaidas, užtikrinti skaidresnę
ir veiksmingesnę Departamento darbuotojų veiklą.
12. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas.
13. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
13.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų
Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą;
13.2. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
13.3. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir
veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
13.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
13.5. ugdyti antikorupcinę kultūrą Departamente.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
14. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais:
14.1. korupcijos apraiškų nebuvimu Departamente;
14.2. skundų, pateiktų teismui, dėl Departamento priimtų sprendimų, sumažėjusiu skaičiumi;
14.3. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
14.4. Programos priemonių įgyvendinimui nustatytais terminais;
14.5. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Departamento darbuotojų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų skaičiumi;
14.6. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir
santykiu.
V SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
15. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas.
16. Programoje numatytas priemones įgyvendina Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti
vykdytojai.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
17. Jei reikia, šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymas finansuojamas iš Departamentui
skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas - palankių korupcijai sąlygų atsiradimo
Departamente užkirtimas, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, ūkio
subjektų priežiūrą ir teikiant administracines paslaugas.
19. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų
reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

