
                                                                                                                                                                                   

PATVIRTINTA 

 Aukštelkės socialinės globos namų direktoriaus 

 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-36 

 

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2021 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Įstaigoje, išsiaiškinti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis 

Uždavinys - atskleisti galimas priežastis korupcijai pasireikšti ir jas šalinti įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planą 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas 

(-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Rezultato vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

1. Pasirinkti Aukštelkės socialinės 

globos namuose veiklos sritis, 

kuriose būtų tikslinga nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Aukštelkės socialinės globos 

namų direktorius; asmuo, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

įstaigoje; komisija atsakingas 

už korupcijos prevenciją 

Įstaigoje 

Kiekvienais metais 

III ketvirtis 

Parinktos sritys, kuriose tikslinga  

nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę. Pasirašyta Aukštelkės 

socialinės globos namų 

direktoriaus   Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvada ir pateikta 

Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijai 

Sustiprinta korupcijos 

prevencijos kontrolė  

Įstaigoje 

2. Atlikti gyventojų ir darbuotojų 

anketinę apklausą siekiant 

išsiaiškinti galimus korupcijos 

atvejus ir priežastis ir įvertinti 

atliktų apklausų rezultatus 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją  

 

Kiekvienais metais 

iki gruodžio 

mėnesio 31 d. 

Apklaustų respondentų ir 

įvykdytų apklausų skaičius 

Nustatytas požiūris į 

korupciją, įvertintos 

labiausiai korupcijos 

paveiktos veiklos 

sritys 

3. Tirti skundus, pranešimus, kitą 

gautą informaciją apie korupcinio 

pobūdžio pažeidimus 

Direktorius,                         

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją; 

komisija, atsakinga už 

korupcijos prevenciją 

Įstaigoje 

Gavus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją 

Gautų ir  išnagrinėtų skundų per 

metus skaičius 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, galimybė 

nustatyti korupcinio 

pobūdžio 

nusižengimus 

Tikslas – užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus, mažinti korupcijos prielaidas teikiant paslaugas 

Uždavinys – vykdyti nuolatinę korupcijos prevencijos politiką, užtikrinant veiksmingą  programoje numatytų priemonių įgyvendinimą  
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1. Paskelbti Įstaigos interneto 

svetainėje Korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 2020-

2021 metų priemonių planą 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

Įstaigoje;                               

Asmuo, atsakingas už 

informacijos viešinimą 

interneto svetainėje 

Nuolat Informacijos viešinimas  Įstaigos 

interneto svetainėje 

Padidėjęs asmenų 

informuotumas korupcijos 

pasireiškimo klausimais  

2. Viešai skelbti Įstaigos kontaktus, 

kuriais paslaugų gavėjai ir jų 

artimieji galėtų tiesiogiai informuoti 

bei pateikti klausimus ar 

pasiūlymus anonimiškai 

Direktorius, asmuo, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Nuolat Galimybė teikti informaciją, 

pretenziją ar pasiūlymą 

Padidėjęs visuomenės 

pasitikėjimas Įstaiga, 

sustiprėjęs Įstaigos, kaip 

atviros institucijos, 

įvaizdis 

3. Didinti viešųjų pirkimų apimtis per 

CVP IS ir CPO 

Asmuo, atsakingas  už  

Viešuosius pirkimus  

Nuolat Padidėjęs viešųjų pirkimų, 

vykdytų per CVP IS ir CPO, 

skaičius 

Skaidriau vykdomi 

viešieji pirkimai, 

užtikrinta sveika 

konkurencija 

4. Aukštelkės socialinės globos namų  

interneto svetainėje skelbti 

finansines ataskaitas 

 

Vyriausias buhalteris; 

asmuo, atsakingas už 

informacijos viešinimą 

internetinėje svetainėje  

Nuolat Įstaigos interneto svetainėse 

skelbiama finansinės ataskaitos 

Padidėjęs visuomenės 

informuotumas apie 

Įstaigos veiklą 

Tikslas – supažindinti globos namų darbuotojus ir gyventojus su korupcijos keliamu pavojumi ir skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms 

Uždavinys -  didinti antikorupcinio švietimo sklaidą globos namų bendruomenėje                   

1. Surengti paskaitą globos namų 

gyventojams antikorupcine tema 

Aukštelkės socialinės 

globos namų direktorius; 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

Įstaigoje  

Kiekvienais 

metais 

Surengtų paskaitų ir juose 

dalyvavusių darbuotojų ir 

gyventojų  skaičius per metus  

Įgyvendintos Programos ir 

korupcijos prevencijos 

priemonės 

2. Organizuoti Įstaigos darbuotojų 

mokymus,  korupcijos prevencijos  

tema 

Aukštelkės socialinės 

globos namų direktorius; 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

Įstaigoje  

Nuolat Dalyvavusių mokymuose ir 

seminaruose skaičius per metus 

Įgyvendintos Programos ir 

korupcijos prevencijos 

priemonės 

3. Organizuoti antikorupcinės kultūros 

ugdymo dienas, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos renginius 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją, 

užimtumo specialistas  

Kiekvienais 

metais 

gruodžio 

mėnesį 

Priemonių skaičius per metus Padidės asmenų 

informuotumas korupcijos 

pasireiškimo klausimais 
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4. Aukštelkės socialinės globos namų  

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ tikslinti 

informaciją, skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka užfiksuotus 

korupcijos faktus ir ataskaitą apie 

Korupcijos prevencijos programos  

priemonių plano įgyvendinimą  

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją; 

antikorupcijos komisija;  

asmuo atsakingas asmuo už 

informacijos viešinimą 

interneto svetainėje 

Nuolat Ataskaitų, skelbimų skaičius per 

metus 

Įgyvendintos Programos ir 

korupcijos prevencijos 

priemonės 

 

 

 

       Parengė 

      Laimonas Milinavičius, Tel. 861523409 

        


