KORUPCIJOS
PREVENCIJOS
ATMINTINĖ

Kas yra korupcija?
Korupcija (lot. corruptio „gadinimas“,
„papirkimas“) – piktnaudžiavimas sau
leistina arba patikėta galia siekiant
asmeninės naudos, arba naudos savo
artimiesiems. Tai ne tik pasinaudojimas
tarnybinėmis
galiomis
viešajame
sektoriuje. Korupcija gali pasitaikyti
visur, kur asmens galia grįsta
visuomenės pasitikėjimu, tai ir versle,
sporte,
religinėse
organizacijose,
žiniasklaidoje.
Dažniausiai
pasitaikančios
korupcijos formos yra kyšininkavimas,
piktnaudžiavimas
tarnyba,
protekcionizmas,
nepotizmas,
mokesčių vengimas, sukčiavimas.
Tradiciškai korupcija yra skirstoma į
„didžiąją korupciją“ – prekyba
įstatymais, teismų sprendimais bei
valstybiniais užsakymais – bei „mažąją
korupciją“ – policininko ar mediko
papirkimas, dovanėlė dėstytojui už
geresnį pažymį.

Ką Lietuvos žmonės mano apie
korupciją?
Korupcija kaip didelė kliūtis
visuomenės gyvenimui bei verslui ir
kaip itin rimta problema suvokiama jau
nuo 2001 metų. 2008 metų tyrimo
duomenys rodo, kad korupcija
tebelieka viena rimčiausių problemų
Lietuvoje. Lietuvos gyventojai jai
skiria trečią vietą tarp pagrindinių kitų
problemų.

Kas yra korupcijos prevencija?
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.
Korupcijos
prevencija
siekiama, kad korupcija kuo mažiau
trukdytų
plėtoti
ekonomiką,
demokratiją, kurti socialinę gerovę,
stiprinti nacionalinį saugumą, didinti
viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcijos prevenciją
įgyvendinančios institucijos
Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatyme nustatytą
korupcijos
prevenciją
vykdo
Vyriausybė; Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija; Specialiųjų tyrimų
tarnyba (STT); kitos valstybės ir
savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.
2011 m. gegužės 10 d. Varėnos
rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T-VII-42 buvo sudaryta Varėnos
rajono savivaldybės Antikorupcijos
komisija.
Komisijos tikslas – padėti šalinti
korupcijos – neigiamo socialinio
reiškinio priežastis ir pasekmes bei
aktyviai įgyvendinti antikorupcines
iniciatyvas
Varėnos
rajono
savivaldybės institucijose, biudžetinėse
ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja
yra Varėnos rajono savivaldybės
taryba.
Esant įtarimui apie galimai vykdomą
korupcinę veiklą, prašome informuoti
Komisiją, telefonu tel.: (8 310) 31 501;
8 697 77327 ; mob. 8 682 57 833; arba
el. paštu rytis.vaicaitis@varena.lt

