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AKMENES RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU NAMU
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRO GRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

-

-

Socialiniq paslaugq namq) 2019
1. Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq (toliau
parengta vadovaujantis Lietuvos
(toliau
Programa)
programa
prevencijos
2025 met1 korupcijos
nacionaline kovos su korupcija
Respublikos
Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birZelio 16 d, nutarimu Nr. IX-1457,

-

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 20Il m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 ,,Del Valstybes ir savivaldybes
lstaigq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo
rekomendacij q patvirtinimo".
2. Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq 2019 - 2021 metq kovos su korupcija
programa (toliau - Programa) yra korupcijos prevencijos priemone, skirta korupcijos prevencijai ir
korupcijos pasirei5kimo galimybems maZinti istaigoje.
3. Programos paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir kryptingq korupcijos prevencijos
kontrolg istaigoje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti
skaidresng, veiksmingesng ir vie5esng darbuotojq veiklq'
4. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.
5. Programa grindLiama korupcijos prevencija, visuomenes ir Socialiniq paslaugll namq
darbuotojq antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo
socialinio rei5kinio prieZastis ir s4lygas.

padaliniq

II. AKMENES RAJONO SOCIALINIV PASLAUGU NAMU VEIKLOS
SITUACIJOS ANALIZB ANTIKORIIPCINIU POZIURIU
6. Socialiniq paslaugq namq veiklos situacijos analizb atliekama, vadovaujantis strateginio
planavimo aplinkos analizes principais ir apima i5oriniq ir vidiniq veiksniq, gresmiq ir galimybiq
analizg.
7. [vertinus auk5diau pateiktus veiksnius, istaigoje korupcija galima Siose veiklos srityse:
7. 1 . formuoj ant istaigos darbuotojq personal4;
7.2. organizuojant ir vykdant vie5qjq pirkimq proceduras;
7.3. organizuojant gyventojq apgyvendinim4 istaigoje ar teikiant paslaugas gyventojams.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
8. Programos tikslai yra:

8.1. atskleisti ir Salinti prieZastis bei prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, uZkirsti keliq
korupcijos atsiradimui, pa5alinti veiklos sridiq spragas, del kuriq gali atsirasti s4lygos korupcijai.
8.2. sukurti ir igyvendinti veiksming4 ilgalaikiq antikorupciniq priemoniq sistemq,
skatinandi4 pletoti ry5ius tarp administracijos, darbuotojq, Seimq, Salinti prieZastis pasinaudoti
tarnybine padetimi;

8.3. pletoti antikorupcing kultiir4, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim4 istaigoje.
9. Korupcijos prevencijos uZdaviniai yra:
9. 1.

uZtikrinti efektyvq numatytq priemonirl igyvendinim4;

9.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasirei5kimo tikimybe;

9.3. itraukti i korupcijos prevencij4 visuomeng ir Ziniasklaid4;
9.4. stiprinti bendradarbiavim4 su korupcijos prevencij4 vykdandiomis institucijomis;
9.5. viesai skelbti informacij4 apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jq rezultatus.

IV. PRoGRAMoS TIKSLU IR UZDAVINIV VERTINIMO KRITERIJAI
10. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais'

10.1. korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymu Akmenes rajono socialiniq paslaugq
namuose;
10.2. ivykdytq ir neivykdltq 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
11. Programai igyvendinti sudaromas programos igyvendinimo priemoniq planas (priedas),
kurio priemoniq ivykdymo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradZia ir pabaiga.

12. Programoje numatl'tas priemones igyvendina Socialiniq paslaugq namq direktorius ir
programos igyvendinimo priemoniq plane nurodyti vykdytoj ai:
12.1. darbo grupe igaliota vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg yra atsakinga uZ
korupcij os prevencij os igyvendinim4 Socialiniq paslaugq namuose :
12.2. darbo grupe igaliota vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg. Pirmininkas pateikia
istaigos direktoriui ataskait4 uZ praejusius metus apie korupcijos prevencijos programos priemoniq
plano vykdym4. Ataskaita skelbiama viesai istaigos internetineje svetaineje.
13. Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos prevencijos
proceso organizavimq bei kontrolg reglamentuoja Socialiniq paslaugq namrl korupcijos prevencijos
tvarkos apra5as.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Si Programa bus skelbiama Socialiniq paslaugq namq interneto svetaineje.

15. UZ Sios programos igyvendinimq paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje
nustatymq reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus,

