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RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ 2022-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 
 

 

1. Raseinių pagalbos šeimai namų 2022-2025 metų korupcijos prevencijos programa (toliau - 

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa. 

2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės 

aktuose. 

3. Programa skirta korupcijos prevencijai Raseinių pagalbos šeimai namuose (toliau – 

Įstigoje), kurios steigėja yra Raseinių rajono savivaldybės taryba. 

4. Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją, siekti kompleksiškai šalinti 

neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina 

korupcijos sklaidą vaikų globos namuose, atlikimo. Programa siekiama paskatinti 

visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos 

prevencijos priemonėms įgyvendinti. Programos strateginės kryptys - korupcijos 

prevencija ir antikorupcinis švietimas. 

5. Programa parengta 4 metų laikotarpiui. 

6. Programa grindžiama korupcijos prevencija, Įstaigos darbuotojų antikorupciniu 

švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir 

sąlygas. 

 

II. NAMŲ VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

  

7. Įstaigos veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio 

planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių 

analizę. 



8. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Įstaigoje korupcija galima šiose veiklos 

srityse:  

8.1. formuojant personalą;  

8.2. įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas;  

8.3. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

8.4. atliekant paslaugų teikimo funkcijas; 

9.  Įstaigos administracija įgyvendino šias priemones, kurios padeda kovoti su korupcija: 

9.1. nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų srityje; 

9.2. vykdė antikorupcinio švietimo programas; 

9.3. skelbė apie viešuosius pirkimus įstaigos tinklalapyje. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

10. Programos tikslai yra:  

10.1. mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo priemones Įstaigoje. 

10.2. ugdyti Įstaigos bendruomenės narių atikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai 

pilietinę poziciją, didinti teisinį sąmoningumą. 

11. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra: 

11.1.  užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Įstaigoje, didinti viešumą ir 

atvirumą teikiant paslaugas. 

11.2.  skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 

11.3. vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą Įstaigoje. 

11.4. didinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga ir joje teikiamomis paslaugomis. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

12. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

       12.1.korupcijos paplitimo mažėjimu Įstaigoje; 

       12.2.įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

       12.3.programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais; 

 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

13. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas 

(priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir 

pabaiga. 



14. Programoje numatytas priemones įgyvendina Įstaigos direktorius ir programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

15. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos 

proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Įstaigos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. 

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

16. Ši Programa finansuojama iš Įstaigos biudžeto asignavimų.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17.  Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas – galimybių palankioms korupcijai 

sąlygoms Įstaigoje užkirtimas, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, 

administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas ir kt. 

18. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje 

nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

                                      --------------------------------------------------------------- 
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RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2025 METŲ 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo priemones Įstaigoje. 

1 uždavinys. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Įstaigoje, didinti viešumą ir atvirumą teikiant 

paslaugas. 

2 uždavinys. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 

 

Priemonės pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 

Rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

Įvertinus atliktų tyrimų 

rezultatus, gautus skundus ar 

pranešimus, rekomenduoti 

nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

Antikorupcijos 

komisija 

Iki metų 

pabaigos 

Neliks sričių 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybei. 

Sustiprinta 

korupcijos 

prevencijos 

kontrolė. 

Kreiptis į LR specialiųjų 

tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti pareigas, 

numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 str. 6 

dalyje. 

Direktorius Privaloma 

tvarka, 

numatant 

priimti į 

vadovaujančia

s pareigas. 

Dėl asamenų, 

siekusių eiti 

pareigas, kai 

kreiptis į LR 

specialiųjų 

tyrimų tarnybą 

informacijos 

yra privaloma. 

Į 

vadovaujančias 

pareigas bus 

priimti tik 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenys. 

Skelbti viešųjų pirkimų 

planus, ataskaitas, pirkimus 

CVPIS sistemoje. 

Asmuo 

atsakingas už 

viešuosius 

pirkimus. 

Nuolat Didėja viešųjų 

pirkimų 

skaidrumas. 

Bus užtikrinta 

sveika 

konkurencija. 

Tikslas – ugdyti Įstaigos bendruomenės narių atikorupcines nuostatas, nepakančią 

korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį sąmoningumą. 



1 uždavinys. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą Įstaigoje. 

2 uždavinys. Siekti, kad būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija. 

3 uždavinys. Didinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga ir joje teikiamomis paslaugomis. 

Įstaigos svetainėje įdiegti 

skiltį „Korupcijos 

prevencija“. 

Antikorupcinė 

komisija 

Nuolat Įstaigos 

svetainėje bus 

pateikiama 

informacija 

apie korupcijos 

prevenciją 

įstaigoje. 

Didės 

visuomenės 

pasitikėjimas. 

Užtikrinti įstaigos darbuotojų 

savalaikį ir tinkamą Privačių 

interesų deklaracijų 

pateikimą. 

Antikorupcinė 

komisija 

Nuolat Laiku pateiktos 

ir teisingai 

užpildytos 

darbuotojų 

deklaracijos. 

Bus išvengta 

interesų 

konflikto, 

padidės 

visuomenės 

pasitikėjimas. 

Didinti Viešųjų pirkimų 

apimtis per Centrinę 

perkančiąją organizaciją 

(CPO), atsižvelgiant į CPO 

kataloge pateiktų prekių, 

paslaugų ir darbų 

asortimentą. 

Antikorupcinė 

komisija ir 

įstaigos 

direktorius. 

Nuolat Padidėjęs 

viešųjųpirkimų, 

vykdytų per 

CPO, 

procentas. 

Skaidriau 

vykdomi 

viešieji 

pirkimai. 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje skelbti apie apie 

naudojamą tarnybinį 

transportą. 

Antikorupcinė 

komisija 

Nuolat Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje. 

Bus 

įgyvendintas 

viešumo 

principas ir 

tinkamai 

informuota 

visuomenė. 

 

Planą parengė Deimantė Užumeckienė – globos koordinatorė  antikorupcinės komisijos pirmininkė. 

 


