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2021 - 2023 METU PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. D[seikiq socialines globos namq Korupcijos prevencijos programa (toliau - Programu; pur.ngtu
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymu (2002,Nr. 57-2297), Lietuvos
Respublikos seimo 2015-03-10 nutarimu Nr. Xll-1537 ,,Ddl Lietuvos Respublikos nacionalines
kovos su korupcij a 2015-2025 metq programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birZelio 20 d. isakymu Nr. A1-302,,DeI socialines apsaugos ir
darbo ministerijos antikorupcines programos ir jos priemoniq lgyvendinimo" ir kitais teises aktais,
skirta korupcijos prevencijai Dtseikiq socialines globos namuose (toliau - Globos namuose).
2' Programos paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4 korupcijos prevencij4 ir kontrolg
Globos namuose.

3. Programoje vartojamos s4vokos:

3.1. Korupciia -bet koks valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudZiavimas
patiketa galia siekiant asmeninds naudos.

3.2. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygl1 atskleidimas ir Salinimas sudarant bei
igyvendinant atitinkamq priemoniq sistemq, tarp pat poveikis asmenims siekiant atgarsinti nuo
korupcinio pobudZio nusikalstamq veikq darymo.
3.3. Korupciios rizikos veiksniai * prieZastys, sElygos, ivykiai ir aplinkybes, del kuriq gali pasireiksti
korupcijos rizika.
3.4. Korupcinio pobudiio nusikalstamos veikos - kySininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas,
kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie5ojo administravimo sektoriuje arba teikiant
vieS4sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenines naudos;
piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais
igaliojimais, dokumentq suklastojimas, sukdiavimas, turlo pasisavinimas ar i55vaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu
b[du igytq pinigq ar turto legalizavimas, kiSimasis i valstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo
funkcijas atliekandio hsmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama
ar reikalaujama kySio, papirkimo arba nusldpti, uZmaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4.
3.5. Korupcinio pobudiio teises paieidimas - valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens
administracinis, darbo drausmds ar tarny6inis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai
siekiant arba reikalaujant teisines ar kitokios asmenines naudos (dovanos, palado, privilegijos) sau
ar kitam asmeniui, taip pat j4 priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tarnybine padetimi, vir5ijant
igaliojimus, neatliekant pareigq, paleidLiant viesuosius interesus, taip pat korupcinio pob[dZio
nusikalstama veikla.
3.6. Valstybes turnautojui prilyginamas asmuo - asmuo, kuris dirba arba kitais istatyme numatytais
pagrindais eina pareigas vie5ajame arba privadiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje
arba verdiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius igaliojimus, arba turi teisg veikti Sio
juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia vieS4sias paslaugas. r



4. Korupcijos prevencijos principai, kuriais igyvendinama korupcijos prevencija:

4.1. teiserumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq asmens teisiq ir

laisviq apsaug4;

4.2. visuotinio privalgmumo - korupcijos prevenciios subiektais gali b[ti visi asmenys;

4.3. sqveikos - korupcifos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq

korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

vienas kitam kitoki4 pagalb4;

4.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat tikrinant ir

perZilrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant pasifllymus dbl

atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetencij4 igaliota

igyvendinti tokius pasi[lymus.

5. Norint lgyvendinti efektyvias korupcijos prevencijos priemones, Salinant neigiamo socialinio

reiSkinio-korupcijos prieZastis, bltina stiprinti Globos namq veiklos sistem4, skatinti glaudesnijos

bendradarbiavim4 su visuomene, taip pat ugdyti darbuotojq ir gyventojq pilietinq s4monq ir

nepakantumE negerovems.

6. programa igyvendinama pagal Globos namll vadovo patvirtint4 Programos igyvendinimo

priemoniq plan4 (toliau * Priemoniq plan4)

7. programos !gyvendinimo priemonds pades uZtikrinti skaidresng, veiksmingesnq ir vie5esnq globos

namq darbuotojq veikl4.

8. programos igyvendinimo kontrolg vykdo Globos namq korupcijos prevencijos igyvendinimo

komisija.

9. Sios programos nuostatos yra privalomos visiems Dlseikiq socialines globos namll darbuotojams.

rr. KoRUpCTJoS GLoBoS NAMUOSE PASIREtSruuo PRIELAIDU ANALIZE

I 0 Korupcijos prielaidos:

10.1. socialines: pakantumas korupcijai ir jos toleravimas, visuomenes pilieti5kumo stoka' Svietimo

ir informavimo stoka;

10.2. ekonomines: santykinai maLi Globos namq darbuotojq atlyginimai skatinantys ie5koti

papildomq pajamq , kitokios asmenines naudos;

10.3. teisines; apima teises aktq netobulumQ, daZn4 jq keitim4, kokybes sistemos stoka);

10.4. iSoriniq veiksniq: Globos namq klientq pasyvumas antikorupcinei veiklai.

1 l. fvertinus veiksnius, Globos namuose iSskiriamos Sios veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos

pasireiSkimas:

I L 1. organizuojant ir vykdant vieSqjq pirkimq procedlras;

11.2. teikiant ir organizuojant socialines globos ir slaugos paslaugas;

1L3. statybos ir remonto sritYje;

III. GALIMOS KORUPCIJOS ISTAIGOJE PASEKMES

12. Globos namams nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos,

korupcijos reiSkiniai gali paZeisti darbinius santykius, del ko gali iSrySketi tokios pasekmes:

l2.l . sumaZeti iSkeltq uZdaviniq igyvendinimo efektyvumas;

12.2. pablogeti teikiamq paslaugq kokybe bei prieinamumas; I
12.3. atsirasti socialine itampa, kuri sumaZins pasitikejimq socialines globos istaigomis;



12.4. Globos namq ekonominio potencialo sumaZejimas;

12.5. sumaZeti Globos namq gyventojq pasitikejimas darbuotojais, o kartu ir istaigos prestiZas

visuomendje.

IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

13. Programos tikslas - uZkirsti keli4 korupcijos atsiradimui Globos namuose, iSsiaiSkinti ir Salinti

korupcijos atsiradimo ir plitimo prielaidas, sustiprinti korupcijos prevencij4, pletoti antikorupcing

kultlrq ir Svietimq Globos namuose.

14, Programos uZdaviniai: galimq korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas,

igyvendinant korupcijos prevencijos programos lgyvendinimo priemoniq plan4, siekiant, kad visos

leSos butq naudojamos pagal paskirti ir racionaliai kokybiSkoms paslaugoms teikti, klientq teisems ir
laisvems uZtikrinti, taip pat poveikis Globos namq darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos

korupcinio pobhdZio nusikalstamos veikos.

15. Korupcijos prevencijos tikslui ir uZdaviniams pasiekti numatoma:

15.1. vykdyti Globos namuose nuolating kryptingq korupcijos prevencijos politikq, uztikrinti

veiksming4 numatytq ilgalaikes Programos priemoniq igyvendinim4;
15.2. nustatyi veiklos sritis Globos namuose, kuriose galima korupcine veika, bei s4lygas jai atsirasti

ir plisti;
15.3. fgyvendinti neiSvengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus princip4;

15.4. uZtikrinti tinkamq ir veiksming4 korupcijos prevencijos organizavimo, igyvendinimo,
prieZilros kontrolg;

1 5.5. skatinti nepakantum4 korupcijos apraiSkoms;

15.6. ugdyti Globos namuose antikorupcinE kultlr4;
15.8. visokeriopai ginti visuotinai pripaZf stamas Globos namq gyventojq teises ir laisves, darbuotojq

teises bei laisves ir nepaZeisti nekaltumo prezumpcijos;

15.9. skelbti informacij4 Globos namq interneto svetaines puslapyje apie igyvendinamas
antikorupcines priemones ir Priemoniq plan4;

15.10. skelbti Globos namq interneto svetaines puslapyje elektroninio paSto adres4 bei telefono

numeri, kuriuo asmenys galetq'anonimiSkai praneSti apie darbuotojq galimus paZeidimus, susijusius

su istaigos veikla, bei skelbti informacij4, kur turi kreiptis gyventojas, susidlrgs su korupcinio

pob[dZio veika;

15. I 1 . organizuoti Globos namq darbuotojq mokymE korupcijos prevencijos klausimais.

15.12. pavieSinti nustatytus korupcijos atvejus, interneto svetaineje skelbti informacij4 apie Globos

naml1 darbuotojui pareik5tus itarimus padarius korupcinio pob[dZio nusikalstam4 veik4.

V. INFORMAVIMAS APIE GALIMA KORUPCIN4 VEIKL.4, KORUPCINIIJ TEISES

PAZEIDIMU TYRIMAS

16. Siekiant veiksmingai i5tirti korupcinius teises paZeidimus, bltina: sudaryti s4lygas Globos namq

darbuotojams, kitiems asmenims anonimi5kai prane5ti Globos namq vadovybei, LR Socialines

apsaugos ir darbo ministerijai savo itarimus del galimos Globos namll darbuotojq korupcinio

pob[dZio nusikalstamos veikos;

17. Tirti skundus, pareiSkimus del galimq korupcijos atve.iq bei vertinti pasillymus del korupcijos

prevencijos;

18. I5samiai ir objektyvrat analtzuoti pagristus itarimus del Globos namq darbuotojq korupcinio

pobldZio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetencij4;



19. UZtikrinti besikreipiandiq asmenq skundr/praneSimq nagrinejimo skaidrum4, praneSejo
konfidencialum4;

20. Kasmet analizuoti i5 fiziniq ir juridiniq asmenq gaunamus skundus (pra5ymus, pareiSkimus ir kt.)
ir rengti siulymus del teises aktq tobulinimo;
21. Gavus informaciios del galimq ar korupciniq veikq, turindiq nusikalstamos veikos poZymiq,
nedelsiant informuoti Globos namq direktoriq;
22. I5ai5kinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos fakt4 bei esant itarimui del galimos
korupcinio pobDdZio nusikalstamos veikos nustatyta tvarka apie tai pranesti Specialiqjq tyrimq
tarnybai.

VI. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

23. Programa siekiama tokiq rezultatq:
23.1. organizuoti krypting4 ir sistemingq korupcijos Globos namuose prevencij4
23.2. sumaZinti korupcijos Globos namuose pasireiskimo tikimybE;
23.3. padidinti darbuotojq nepakantum4 korupcijai;
23 .4. pagerinti korupcij os prevencij os Globos namuose organizavim4;
23,5. padidinti Globos namq prestiZ4 visuomendje.
24' Ptogtama ir jos igyvendinimo priemoniq vykdymas ir kontrole turi b[ti vertinami pagal Siuos
rodiklius:
24.1. ivykdvtq programos fgyvendinimo priemoniq prano priemoniq skaidiq;
24'2. neivykdytq programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq plano priemoniq skaidiq;
24.3. programos igyvendinimo priemoniq plano !gyvendinim4 nustatytais terminais;
24.4. asmenq, praneSusiq apie korupcinio pobudZio teises paZeidimus, skaidiaus pok)ti;
24.5. iStirtq paZeidimq, susijusiq su korupcija, skaidiq;
24.6. oftcialiq pranesimq apie itariamus paZeidimus ir istirtq pazeidimq santyki;
24.7. anonimiSkq ir oficialiq pranesimq apie ftariamus pazeidimus santyki;
24,8. viesq pranesimq atlikus analizE, nustadius korupcijos atvejus, skaidiq.

VII. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS, STEBESENA IR ATSKAITOMYBE

25. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas programos priemoniq igyvendinimo priemoniq
planas, kuris nustato priemones, tikslus, jq vykdymo terminus bei vykdytojus.
26. Priemoniq planas yra neatskiriama Sios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Globos
namq direktoriaus atsilvelgiant i galimas ar nustatytas korupcijos pasirei5kimo Globos namuose sritis
ir Sios Programos igyvendinim4.
27. Ui' Programoje numatytq priemoniq igyvendinim4 atsako Globos namq direktorius ir Globos
namq korupcij o s prevencij os i gyvendinimo |omisij a.

28. Siekiant nuosekliai vertinti pasiekt4 paLangq, nustatyti kliltis ir problemas, kylandias
igyvendinant Program4, Globos rurmq korupcijos prevencijos igyvendinimo komisija privalo
reguliariai vykdyti numatytq Programos priemoniq igyvendinimo stebesenq ir vertinim4.

VIII. PROG ANSAVIMAS

,, :'
29. Programa finansuojama globos nanl$i
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