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AKMENES RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU NAMU 20r7-20rg METU KORUPCTJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmenes rajono socialiniq paslaugq namU 2017-2019 metq korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijor pt.u.rr.i.yo,
istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 20lI m. birZelio 16 d. nutarimu Nr. lx-t4si, eaAainiq ir asmenq, valstybes
ar
savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. geguZes 19 d" nutarimu
Nr.
607, Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 201im. geguZes 13 d.
isakymu
Nr. 2-170 ,,Del Valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele
korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo,,.

2' Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq 2017-2019 metq kovos su korupcija
programa (toliau - Programa) yra korupcijos prevencijos priemone, skirta korupcijos ptevencijaii.
korupcijos pasireiSkimo galimybems maZinti istaigoje.
3' Programos paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4 korupcijos prevencijos
kontrolg istaigoje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos pr.u.trrilor potitil.a, uZtikrinti
skaidresng, veiksmingesng ir vieSesng darbuotojq veikl4.
4. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.
5. Programa grrndLiama korupcijos prevencija, visuomenes ir Akmenes rajono socialiniq
paslaugrl namq darbuotojq antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksiskai
Salinti Sio
neigiamo socialinio rei5kinio prieZastis ir s4lygas.

il.

AKMENES RAJONO SOCIALINTU PASLAUGU NAM_U VETKLOS STTUACTJOS
ANALIZE ANTIKO IUPCINIU POZIURIU

6' Akmenes rajono socialiniq paslaugq namU veiklos situacijos analize atliekama,
vadovaujantis strateginio planavimo aplinkos analizes principais ir apima iSoriniq ir vidiniq
veiksniq, gresmiq ir galimybiq analizg.
7. fvertinus aukSdiau pateiktus veiksnius, istaigoje korupcija galima Siose veiklos srityse:
7. l . formuoj ant istaigos darbuotojq personal4;
7.2, organizuojant ir vykdant viesqjq pirkimq procedr.rras;
7 .3 . or ganrzuojant gyventoj q maitinim4.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
8. Programos tikslai yra:

8'i' atskleisti ir Salinti prieZastis bei prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, uZkirsti keli4
korupcijos atsiradimui, pa5alinti veiklos sridiq spragas, del kurirl gali atsirasti s4lygos korupcijai.
8.2. sukurti ir igyvendinti veiksming4 ilgalaikiq antikorupciniq 'priemoniq^ sistem4,
skatinandi4 pletoti rySius tarp administracijos, c arbuotojq, Seimq, Satinti prieZastis pasinaudoii
tarnybine padetimi;

8.3. pletoti antikorupcing kult[r4, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim4
istaigoje;
9. Korupcijos prevencijos uZdaviniai yra:

uZtikrinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinim4;
9.2' nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasirei5kimo tikimybe;
9.3. itraukti i korupcijos prevencii4 visuomeng ir Ziniasklaid4;
9.4. stiprinti bendradarbiavim4 su korupcijos prevencij4 vykdandiomis institucijomis;
9.5. vie5ai skelbti informacij4 apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jq rezultatus,
9. 1 .

IV. PROGRAMOS TIKSLV IR UZDAVINIV VERTINIMo KRITERIJAI
10. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes

ir kokybes rodikliais:

l0'1. korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymu Akmenes rajono socialiniq paslaugq

namuose;
10.2. ivykdytq

ir neivykdytq programos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
10'3. anoniminiq ir oficialiq pranesimq apie galimus korupcinio pobudZio nusikaltimus
skaidiumi ir santykiu;
10.4. specialiq straipsniq spaudos leidiniuose, darbo posedZiuose skaidiumi,

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

priem
11.

kurio

il:?,"#3ffi*:X'fi;#"##[llTffJor:':o*',

72' Programoje numatytas priemones igyvendina Akmenes rajono socialiniq

p--aslaugq

namq direktorius ir programos igyvendinimo priemoniq plane nurodyti uytoyto3ui:
12.1' darbo grupe igaliota vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg yra
atsakinga ui,
korupcijos prevencijos igyvendinim4 Akmen.r ru;otro socialiniq paslaugq namuose;
12.2. datbo grupe igaliota vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, pirmininkas
kart4
per metus, ne veliau iki einamqjq metq geguZes 30 d. pateikia
direktoriui
ataskait4
istaigos
apiekorupcijos prevencijos programos priemoniq plano vykdym4.'atiskaita skelbiama
viesai
informaciniame stend e arba istaigos internetinej e svetainej e.
13' Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos prevencijos
proceso organizavim4 bei kontrolg reglamentuoja Akmenes rajono socialiniq paslaugq
namq
korupcij os prevencij os tvarkos apraSas.

VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14' Si Programa bus skelbiama Akmenes rajono ,socialiniq paslaugq namq interneto

svetaineje.

15' Uz Sios programos igyvendinimq paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje programoje
nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus,
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AKMENES RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU NAMU PREVENCIJOS
PROGRAMOS IGYVENDINIMO
2017_2019 METU PRTEMONTU PLANAS
Eil,
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PRIEMONES AKMENES RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU
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