
 

 

Kukarskės globos namų korupcijos 

prevencijos 2020-2022 metų programos 

priedas 

 

KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2021 M. 

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

laikas 

Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1. Korupcijos tikimybės 

globos namuose 

nustatymas 

1.1. Nustatyti sritis, 

kuriose korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

didžiausios; 

2020-2022 m. Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Sumažės korupcijos 

pasireiškimo tikimybė; 

 

• Nustatytos sritys, kuriose yra 

daugiausia rizikos korupcijai 

atsirasti 

 

1.2. Mokyti globos namų 

darbuotojus suteikti 

informaciją gyventojams 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

2020-2022 m. Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Įgytos žinios užtikrins 

skaidrumą, mažins korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

• Darbuotojų ir gyventojų 

skaičius, kurie dalyvavo 

paskaitose korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Rezultatas: 2021 m. spalio 4 d. parengta Kukarskės globos namų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvada. 

Visi globos namų darbuotojai ir gyventojai yra supažindinti su Pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimo tvarka. Pakartotinai su korupcijos prevencijos programa 

supažindinama nebuvo dėl Covid-19 pandemijos. 

2.Priemonių vykdymas 

korupcijos atvejais ar esant 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimams 

2.1.Gautų skundų, 

pasiūlymų dėl korupcijos 

atvejų ar korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimų 

registras, nagrinėjimas ir 

paviešinimas; 

klausimais. 

Gavus skundą, 

pasiūlymą per 

20 darbo dienų 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Užtikrintas skundų bei 

pasiūlymų dėl korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų 

atvejų registras, nagrinėjimas ir 

paviešinimas. 

 

• Skundų ir pasiūlymų, 

nagrinėjimas, jų atsiradimo 

priežasčių nustatymas ir 

rezultatų paviešinimas. 

Tobulinama tolimesnė veikla 

ir priemonės. 

2.2.Išsamiai ir objektyviai 

išanalizuoti pranešimus ir 

pagrįstus įtarimus dėl 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos įstaigos 

darbuotojų veikos bei 

2020-2022 m. Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Objektyvus pranešimų ir 

pagrįstų įtarimų dėl korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos įstaigos 

darbuotojų veikos ištyrimas, 

prielaidų atsirasti ir plisti 

korupcijai pašalinimas. 

• Išanalizuotų pranešimų dėl 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos darbuotojų 

veikos skaičius. 



 

 

pateikti pasiūlymus dėl 

įstaigos veiklos tobulinimo, 

kad būtų pašalintos 

prielaidos korupcijai 

atsirasti ir plisti. 

2.3.Esant korupcijos faktui, 

pasiūlymų vadovybei 

pateikimas dėl korupcijos 

prevencijos priemonių ir 

kontrolės įstaigos veiklos 

srityje. 

Po fakto 

išnagrinėjimo 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Teikti pasiūlymus vadovybei 

dėl korupcijos prevencijos 

priemonių ir kontrolės įstaigos 

veiklos srityje 

• Konkrečių priemonių 

nustatymas ir jų vykdymas, 

kad įstaigoje korupcijos faktai 

nepasikartotų. 

Rezultatas: Visi globos namų darbuotojai ir gyventojai yra supažindinti su Pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimo tvarka. 2021 m. negauta nei vieno skundo, 

pasiūlymo.  

3.Užtikrinti efektyvų 

antikorupcinės programos 

įgyvendinimą 

3.1.Esant pagrįstiems 

įtarimams dėl darbuotojų 

galimai įvykdytų 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų, 

užtikrinti, kad būtų 

įgyvendinamas 

neišvengiamos teisės 

pažeidėjų teisinės 

atsakomybės principas. 

2020-2022 m. Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Užkirstas kelias korupcinio 

pobūdžio nusikalstamoms 

veikoms atsirasti 

• Nustatytų korupcinio 

pobūdžio veikų skaičius 

Rezultatas: 2021 m. negauta nei vieno skundo dėl galimai įvykdyto korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

4.Informacijos apie įstaigos 

teikiamas paslaugas 

prieinamumas 

4.1.Įstaigos internetiniame 

puslapyje talpinti 

informaciją apie įstaigos 

teikiamas paslaugas 

Nuolat  Asmuo atsakingas už 

internetinės svetainės 

administravimą 

• Didėja visuomenės 

pasitikėjimas įstaiga 

• Internetiniame puslapyje 

patalpinta informacija apie 

įstaigos teikiamas paslaugas 

4.2.Užtikrinti galimybė 

tiesiogiai informuoti, 

pateikti skundus, prašymus 

ir pasiūlymus dėl paslaugų 

organizavimo ar jų kokybės 

vertinimo 

Nuolat  Asmuo atsakingas už 

internetinės svetainės 

administravimą 

• Gaunamas atgalinis ryšys dėl 

teikiamų paslaugų organizavimo 

ir kokybės 

• Sudaryta galimybė 

internetiniame puslapyje 

kreiptis dėl paslaugų 

organizavimo ir kokybės 

vertinimo 



 

 

Rezultatas: Globos namų internetiniame puslapyje www.kukarske.lt talpinama informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas. Internetiniame puslapyje dar nėra sudaryta 

galimybė kreiptis dėl paslaugų organizavimo ir kokybės vertinimo, tačiau patalpinta informacija (įstaigos kontaktai) kuriais asmenys gali susisiekti su įstaiga. 

5.Viešųjų pirkimų 

skaidrumo užtikrinimas 

5.1.Siekti didinti viešųjų 

pirkimų apimtis per CPO, 

CVP IS 

2020-2022 m. Pirkimus atliekantys 

asmenys 

• Bus užtikrintas efektyvus ir 

skaidresnis viešųjų pirkimų 

procedūrų atlikimas 

• Didžiąją dalį reikiamų prekių 

globos namai pirko per CPO, 

CVP IS. 

Rezultatas: 2021 m. nebuvo didžioji dalis pirkimų atliekama per CPO ar CVP IS, tačiau pirkimai buvo atliekami laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo. 

6.Kontrolės ir korupcijos 

prevencijos programos 

koordinavimas bei 

įgyvendinimas 

6.1.Užtikrinti kontrolę ir 

koordinaciją, įgyvendinant 

korupcijos prevencijos 

programą, prireikus, teikti 

pasiūlymus vadovui dėl jos 

tikslinimo 

Ne rečiau kaip 

kartą per metus 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Bus užtikrinta korupcijos 

konkrolė. Pateikus pasiūlymus 

vadovui, galima bus tikslinti 

korupcijos prevencijos 

programą 

• Savalaikės priemonių 

vykdymo kontrolės 

užtikrinimas, kad priemonės 

būtų vykdomos nustatytais 

terminais 

Rezultatas: Korupcijos atvejų įstaigoje nenustatyta. 

7.Viešas korupcijos 

prevencijos programos 

ataskaitos skelbimas 

7.1. Viešai skelbti ataskaitą 

apie korupcijos prevencijos 

programops priemonių 

įgyvendinimo rezultatus 

internetinėje svetainėje 

2020-2022 m. Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

• Visuomenės informavimas bei 

globos namų įvaizdžio 

gerinimas 

• Viešas ataskaitos skelbimas 

internetinėje svetainėje 

Rezultatas: Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainėje, Korupcijos prevencija skiltyje. 

 

 

Ataskaitą parengė: 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją Kukarskės globos namuose  

Administratorė Eglė Jociūtė 

2022-02-02 

http://www.kukarske.lt/

