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                                                                                     2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-26 (1.3 E) 

 

BĮ LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2023-2025 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. BĮ Liolių socialinės globos namų  (toliau-Globos namai)) Korupcijos prevencijos 

programos (toliau-Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevenciją ir kontrolę Įstaigoje.  

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu. Svarbiausias kovos su korupcija programos (toliau - programa) siekis – pašalinti korupcijos 

atsiradimo galimybes ir siekti, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas, užtikrinti gyventojų 

teises ir laisves. 

3. Programoje vartojamos sąvokos: 

3.1 korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, 

neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas 

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams; 

3.2 korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

3.3 korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba 

teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine 

padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar 

matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos 

paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną 

ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės 

tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos 

veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar 

užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą; 

4. Korupcijos prevencijos principai. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis 

šiais principais: 

4.1 teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių 

asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

4.2 visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektas gali būti visi asmenys; 

4.3 sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

4.4 pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

5. Programa paruošta 3 metų laikotarpiui. 

 

II. GALIMŲ KORUPCIJOS PRIELAIDŲ APLINKOS ANALIZĖ 

 

6. Korupcijos pasireiškimo prielaidos: 



6.1 socialinės: pakantumas korupcijai ir jos toleravimas, visuomeninio pilietiškumo stoka, 

švietimo ir informavimo stoka; 

6.2 ekonominės: santykinai maži įstaigos darbuotojų atlyginimai, neužtikrinantys oraus 

pragyvenimo lygio ir skatinantys ieškoti papildomų pajamų, kitokios asmeninės naudos; 

6.3 teisinės prielaidos, kurios apima teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą, atsakomybės 

už padarytus pažeidimus nustatymo trūkumą lokaliuose teisės aktuose; 

6.4 nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės 

atsakomybės principais, atskaitomybės stoka, viešumo stoka – nėra viešinami padaryti pažeidimai. 

7. Įvertinus aukščiau nurodytus veiksnius, Įstaigoje korupcija galima šiose veiklos srityse: 

7.1 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje; 

7.2 socialinių paslaugų teikimo srityje; 

7.3 buhalterinės apskaitos skyriuje; 

7.4 maisto tiekimo srityje; 

7.5 ūkio sektoriaus srityje; 

7.6 statybų ir remonto srityje 

7.7 organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras. 

8. Galimos korupcijos Globos namuose pasekmės: 

8.1 Globos namams ir darbuotojams keliamų uždavinių įgyvendinimo efektyvumo 

sumažėjimas; 

8.2 darbuotojų, gyventojų ir visuomenės nepasitikėjimas; 

8.3 įtampa darbiniuose santykiuose; 

8.4 Globos namų prestižo mažėjimas. 

 

III. ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 

STRATEGINIAI NUOSTATAI 

 

9. Programos tikslai: 

9.1 vykdyti korupcijos prevenciją Globos namuose; 

9.2 išaiškinti ir šalinti korupcijos Globos namuose prielaidas; 

9.3 užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Globos namų bei darbuotojų veiklą; 

9.4 įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą; 

9.5 atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti Globos namuose ir jas šalinti; 

9.6 užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą; 

9.7 plėtoti antikorupcinę kultūrą, antikorupcinį švietimą Globos namuose. 

10. Programos uždaviniai: 

10.1 išanalizuoti ir nustatyti galimas veiklos sritis Globos namuose, kuriose yra korupcijos 

pasireiškimo tikimybė; 

10.2 užtikrinti skaidrumą vykdant viešuosius pirkimus; 

10.3 užtikrinti besikreipiančių asmenų skundų nagrinėjimo skaidrumą; 

10.4 užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą; 

10.5 skatinti darbuotojų nepakantumą korupcijos apraiškoms; 

10.6 skelbti Programą ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą Globos namų interneto 

svetainėje; 

10.7 kas trys metai sudaryti naują priemonių planą, kuriame būtų nematytos jo įgyvendinimo 

priemonės, laukiami rezultatai, vertinimo kriterijai, vykdymo laikas ir atsakingi vykdytojai. 

11. Programos strateginės nuostatos: 

11.1 strateginės korupcijos prevencijos kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis 

švietimas; 

11.2 nustatyti aiškius Globos namų turto naudojimo, valdymo ar disponavimo sprendimų 

priėmimo kriterijus; 



11.3 skatinti darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie piktnaudžiavimus Globos namuose, 

laikantis konfidencialumo sąlygos pranešusio asmens atžvilgiu bei apsaugant jį nuo neteisėto 

poveikio; 

11.4 viešinti viešuosius pirkimus ir Globos namų turto disponavimo sąlygas; 

11.5 sudaryti galimybę gyventojams, globėjams ar kitiems asmenims telefonu, internetu ar 

kitomis ryšio priemonėmis anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės aktų pažeidimus. 

11.6 Informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie atskleistus korupcijos atvejus ir 

piktnaudžiavimą pareigomis. 

 

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI  IR SIEKIAMI REZULTATAI   

 

12. Korupcijos prevencijos Įstaigoje Programa ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir 

kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius: 

12.1 įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių; 

12.2 programos  priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais; 

12.3 asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį; 

12.4 ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;  

12.5 oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį; 

12.6 anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį; 

12.7 pranešimų spaudai, viešų pranešimų atlikus analizę, nustačius korupcijos atvejus, 

skaičių. 

13. Programa siekiama sekančių rezultatų: 

13.1 sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

13.2 padidinti nepakantumą korupcijai; 

13.3 pagerinti korupcijos prevencijos Globos namuose organizavimą; 

13.4 padidinti visuomenės pasitikėjimą Globos namais. 

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR 

ATSKAITOMYBĖ 

14. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo 

priemonių planas, kuris nustato priemones, laukiamus rezultatus, vertinimo kriterijus jų vykdymo 

terminus bei vykdytojus; 

15. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos 

proceso organizavimą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Globos 

namuose. 

16. Už Globos namų Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją 

atsako Globos namų vadovas. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BĮ Liolių socialinės globos namų 2023-2025 metų 

                                                            korupcijos prevencijos programos 

                   Priedas 

 

BĮ LIOLIŲ SOCIALINĖS  GLOBOS NAMŲ (TOLIAU – GLOBOS NAMŲ)  

2023-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Vykdymo laikas Vykdytojai 

1. Supažindinti Globos namų 

darbuotojus su 2023-2025 m. 

korupcijos prevencijos Programa 

2023-01-31 Atsakingas darbuotojas 

už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

2. Skelbti Globos namų svetainėje 

Korupcijos prevencijos 2023-2025 m 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą 

Nuolat Direktorius 

3. Viešai skelbti globos namų 

administracijos kontaktus, kuriais 

gyventojai ar globėjai galėtų tiesiogiai 

informuoti bei pateikti klausimus ar 

pasiūlymus anonimiškai 

Nuolat Adminstratorius 

4. Skundų, pareiškimų, prašymų dėl 

teikiamų paslaugų organizavimo bei 

kokybiškumo, dėl galimų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų 

bei pasiūlymų dėl korupcijos 

prevencijos nagrinėjimas 

Gavus skundą, 

pareiškimą, 

pasiūlymą 

Globos namų vadovas; 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos kontrolę ir 

prevenciją 

5. Globos namų personalo patikimumo 

užtikrinimas (patvirtintas pareigybių 

sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas 

STT pateikti informaciją apie asmenį) 

Pagal poreikį Direktorius 

6. Sudaryti Globos namuose galimybę 

asmenims anonimiškai informuoti 

apie Globos namų darbuotojų galimus 

korupcinio pobūdžio pažeidimus, 

skatinti asmenis pranešti apie 

korupcinius teisės pažeidimus ar 

mėginimą juos daryti 

Nuolat  

7. Globos namų vadovaujančių 

darbuotojų privačių ir viešųjų interesų 

deklaracijų pildymas 

Teisės aktų 

nustatytu laiku 

 

8. Globos namų darbuotojų mokymas 

korupcijos prevencijos klausimais 

(antikorupcinės kultūros ugdymas) 

Nuolat   

9. Viešųjų pirkimų skaidrumo 

užtikrinimas: Globos namų interneto 

svetainėje LR Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka skelbti 

informaciją apie vykdomus 

viešuosius pirkimus ir jų rezultatus  

Pasikeitus teisės 

aktams 

Viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininkas; 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 



10. Pasirinkti BĮ Liolių socialinės globos 

namuose ir jiems priklausančiuose 

padaliniuose veiklos sritis, kuriuose 

būtų tikslinga nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Kiekvienų metų IV 

ketvirtis 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

11. Motyvuotų išvadų dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės parengimas 

Kiekvienų metų 

lapkričio mėn. 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

12. Informacijos apie teikiamas paslaugas 

pateikimas Globos namų 

internetiniame puslapyje 

Nuolat Administratorius 

 

 

 

 

 

 


