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VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2022 METUS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymo terminas Atsakingas vykdytojas Vertinimo kriterijai Informacija apie 

priemonės įvykdymą 

1 uždavinys – mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas ir tikimybę  

1.1. Patvirtinti globos namų 

korupcijos prevencijos 

2020-2022 metų 

programą, jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą. 

2020 m. sausio mėn. Direktorius;  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

Patvirtinta korupcijos 

prevencijos 2020-2022 

metų programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas. 

2022 m. korupcijos 

prevencijos priemonės 

buvo vykdomos pagal  

parengtą programą bei 

įstaigos direktoriaus 

patvirtintą planą.  

1.2. Atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą: nustatyti 

veiklos sritis, kuriose 

galimi korupcijos 

reiškiniai. 

2020-2022 m.        

IV ketv. 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose yra daugiausia 

rizikos korupcijai atsirasti. 

Savalaikis priemonių 

vykdymo kontrolės 

užtikrinimas neleidžia 

korupcijai atsirasti šiose 

srityse: organizuojant ir 

vykdant viešųjų pirkimų 

procedūras; socialinių 

paslaugų teikimo srityje; 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimo srityje; atliekant 

kitas viešojo 

administravimo ir 

paslaugų teikimo 

funkcijas. 

1.3. Nustačius korupcijos 

faktą, teikti direktoriui 

Per 10 d. d. nuo 

korupcijos fakto 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

Nustatytos ir vykdomos 

konkrečios priemonės, kad 

Įtarimų per 2022 m. dėl 

darbuotojų galimai 



pasiūlymus dėl 

papildomų korupcijos 

prevencijos priemonių ir 

kontrolės stiprinimo 

globos namuose. 

patvirtinimo. kontrolę. globos namuose 

korupcijos faktai 

nepasikartotų. 

įvykdytų korupcijos veikų 

nebuvo. 

1.4. Parengti socialinės 

globos namų korupcijos 

prevencijos 2023-2025 

metų programą, jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą. 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

Parengtas korupcijos 

prevencijos 2023-2025 

metų programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas. 

Parengtas korupcijos 

prevencijos 2023-2025 

metų programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas. 

            2 uždavinys – užtikrinti viešumą ir visuomenės įtraukimą į korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimą globos namuose 

 

2.1. Skelbti internetinėje 

svetainėje korupcijos 

prevencijos 2020-2022 

metų programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą.  

2020 m. I ketv. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę;  

Asmuo, atsakingas už 

internetinės svetainės 

priežiūrą. 

Internetinėje svetainėje 

paskelbta korupcijos 

prevencijos 2020-2022 

metų programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas. 

Nesant poreikiui 

korupcijos prevencijos 

programa 2022 m. nebuvo 

tikslinama. 

2.2. Skelbti internetinėje 

svetainėje globos namų 

korupcijos prevencijos 

2020-2022 metų 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano 

vykdymo ataskaitą. 

2020-2022 m. I ketv. 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę;  

Asmuo, atsakingas už 

internetinės svetainės 

priežiūrą. 

Internetinėje svetainėje 

paskelbta globos namų 

korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymo 

ataskaita. 

2023 m. paskelbta 

korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymo 

ataskaita  už 2022 m. 

globos namų internetinėje 

svetainėje. 

2.3. Skelbti internetinėje 

svetainėje 

administracijos 

kontaktus, kuriais būtų 

galima  pranešti apie 

korupcijos atvejus, 

įtariamas korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas 

veikas globos namų 

veikloje. 

2020-2022 m. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę;  

Asmuo, atsakingas už 

internetinės svetainės 

priežiūrą. 

Internetinėje svetainėje 

paskelbti administracijos 

kontaktai.  

Pranešimų apie korupcijos 

atvejus ar korupcinio 

pobūdžio teisės 

pažeidimus, skaičius. 

Įstaigos interneto 

tinklalapyje paskelbta 

informacija apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės 

pažeidimus, į kokią 

instituciją ir kokia tvarka 

kreiptis dėl korupcijos 

apraiškų. 2022 m. negauta 

pranešimų apie korupcijos 



atvejus ar korupcinio 

pobūdžio teisės 

pažeidimus. 

2.4. Skelbti internetinėje 

svetainėje informaciją 

apie globos namuose 

teikiamas paslaugas, 

teikiamų paslaugų 

kainas.  

2020-2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas; 

Vyr. buhalteris; 

Asmuo, atsakingas už 

internetinės svetainės 

priežiūrą. 

Internetinėje svetainėje 

paskelbta informacija apie 

globos namuose teikiamas 

paslaugas, teikiamų 

paslaugų kainas. 

2022 m. internetinėje 

svetainėje paskelbta 

informacija apie globos 

namuose teikiamas 

paslaugas, teikiamų 

paslaugų kainas. 

            3 uždavinys – vykdyti priemones korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atveju  

3.1. Nagrinėti skundus, 

pranešimus dėl 

korupcijos atvejų ar 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos 

globos namų veikloje, 

juos registruoti bei 

viešinti. 

Gavus skundą, 

pranešimą             

per 20 d. d. 

Direktorius;  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Nagrinėtų skundų, 

pranešimų dėl korupcijos 

atvejų ar korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos 

veikos globos namų 

veikloje, skaičius. 

Internetinėje svetainėje 

paviešintos nagrinėtų 

skundų, pranešimų 

išvados. 

2022 metais skundų, 

pranešimų negauta. 

3.2. Esant pagrįstiems 

įtarimams dėl darbuotojų 

galimai įvykdytų 

korupcinių veiksmų, 

užtikrinti, kad būtų 

įgyvendinama 

neišvengiama teisinė 

atsakomybė.  

2020-2022 m. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Nustatytų korupcinio 

pobūdžio veikų skaičius. 

2022 m. korupcinio 

pobūdžio veikų 

nenustatyta. 

            4 uždavinys – užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą   

4.1. Vykdyti viešuosius 

pirkimus pagal globos 

namuose patvirtintas 

viešųjų pirkimų 

taisykles. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams; 

Viešųjų pirkimų 

komisija. 

Įgyvendintas viešumo 

principas. 

2022 m. viešieji pirkimai 

vykdyti pagal globos 

namuose patvirtintas 

viešųjų pirkimų taisykles. 

Įgyvendintas viešumo 

principas. 

4.2. Skelbti internetinėje 2020-2022 m. Direktoriaus Internetinėje svetainėje 2022 m. internetinėje 



svetainėje informaciją 

apie vykdomus 

viešuosius pirkimus. 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

 

paskelbta informacija apie 

vykdomus viešuosius 

pirkimus, užtikrintas 

viešųjų pirkimų 

skaidrumas. 

svetainėje paskelbta 

informacija apie globos 

namuose vykdomus 

viešuosius pirkimus, 

užtikrintas viešųjų pirkimų 

skaidrumas. 

            5 uždavinys – plėtoti antikorupcinę kultūrą, antikorupcinį švietimą globos namuose  

5.1. Organizuoti 

konsultacijas korupcijos 

prevencijos klausimais, 

naujai įdarbintiems 

darbuotojams. 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

Sumažėjusi korupcijos 

rizika. 

Organizuotų konsultacijų, 

korupcijos prevencijos 

klausimais, skaičius. 

Siekiant prisidėti už 

korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą įstaigoje 

buvo supažindinti 

7 naujai priimti į pareigas 

darbuotojai su įstaigos 

teisės aktais, 

reglamentuojančiais 

korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo priemonių 

įgyvendinimą. 

5.2. Globos namų darbuotojų 

mokymas korupcijos 

prevencijos klausimais. 

2020-2022 m. Direktorius;  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

Ugdoma antikorupcinė 

kultūra. 

Globos namų darbuotojai 

2022 metais nuotoliniu 

būdu dalyvavo 

mokymuose aktualiomis 

korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo temomis. 

Metų eigoje iškilus 

klausimams kreipėmės į 

SADM Prevencijos 

skyriaus darbuotojus. 
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