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                                                                                                                                                                                         Anykščių socialinės globos namų 
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ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2021 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

Tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Įstaigoje, išsiaiškinti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis 

Uždavinys - atskleisti galimas priežastis korupcijai pasireikšti ir jas šalinti įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planą 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės vykdytojas 

 (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Pasiektas rezultatas Pastabos 

1. Pasirinkti Anykščių 

socialinės globos 

namuose veiklos sritis, 

kuriose būtų tikslinga 

nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Anykščių socialinės 

globos namų direktorius; 

asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje; 

komisija atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

įstaigoje 

Kiekvienais 

metais III 

ketvirtis 

2018-01-01 – 2019-06-30 buvo įvertinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė viešų-privačių interesų 

konfliktų valdymo ir priėmimo į pareigas 

organizavimo ir kontrolės srityse ;                                                       

2019-09-01 – 2020-08-31 Anykščių socialinės 

globos namuose buvo įvertinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė socialinio darbo srityje;                                                                                                                                       

2020-09-01 – 2021-08-31 Anykščių socialinės 

globos namų tarnybinio lengvojo automobilio 

panaudojimo srityje.                                                                                                                                                      

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 

išvada pasirašyta įstaigos direktoriaus ir iki 

nustatyto termino pateikta Anykščių rajono 

savivaldybės administracijai. 

 

2. Vykdyti gyventojų ir 

darbuotojų anketinę 

apklausą siekiant 

išsiaiškinti galimus 

korupcijos atvejus ir 

priežastis ir įvertinti 

atliktų apklausų 

rezultatus 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją  

 

Kiekvienais 

metais iki 

gruodžio 

mėnesio 31 d. 

2021 m. apklausoje dalyvavo 75 procentai 

Anykščių socialinės globos namų gyventojų.   

2020 m. apklausoje dalyvavo  67,4 procentai visų 

Anykščių socialinės globos namų gyventojų.   

2019 m. apklausoje dalyvavo 54,2 procentai visų 

Anykščių socialinės globos namų gyventojų.  

  

 

Gyventojai yra 

patenkinti įstaiga, jos 

darbuotojais ir 

teikiamomis 

paslaugomis. Su 

korupcijos 

apraiškomis įstaigoje 

gyventojai nėra 
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susidūrę. Apklausoje 

dalyvavę gyventojai 

pakankamai pilietiški, 

žino kas yra 

korupcija, dauguma 

yra  nepakantūs jos 

apraiškoms, 

motyvuoti ir žinantys, 

kokia atsakomybė 

gresia už 

kyšininkavimą ir kur 

turėtų kreiptis 

atsiradus korupcijos 

apraiškoms. 

3. Tirti skundus, 

pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Direktorius,                           

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją; 

komisija atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

įstaigoje 

Gautus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją 

Nebuvo gauta nė vienas skundas  

Tikslas – užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus, mažinti korupcijos prielaidas teikiant paslaugas.  

Uždavinys – vykdyti nuolatinę korupcijos prevencijos politiką, užtikrinant veiksmingą  programoje numatytų priemonių įgyvendinimą  

1. Paskelbti Įstaigos 

interneto svetainėje 

Korupcijos prevencijos 

programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

įstaigoje;                               

Asmuo atsakingas už 

informacijos viešinimą 

internetinėje svetainėje 

Nuolat Informacija viešinama  įstaigos internetinėje 

svetainėje.  

 

2. Viešai skelbti įstaigos 

kontaktus, kuriais 

paslaugų gavėjai ir jų 

artimieji galėtų 

tiesiogiai informuoti 

bei pateikti klausimus 

Direktorius, asmuo, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Nuolat Informacija viešinama įstaigos interneto svetainėje;                                        

įstaigoje įrengta ir matomoje vietoje padėta 

„Skundų, prašymų ir pasiūlymų dėžutė“, į kurią 

gali mesti pasiūlymus, skundus globos namų 

gyventojai ir jų artimieji, darbuotojai ir kiūti 

suinteresuoti asmenys. 

. 



 3 

ar pasiūlymus 

anonimiškai 

3. Didinti viešųjų pirkimų 

apimtis per CVP IS ir 

CPO. 

Asmuo, atsakingas  už  

Viešuosius pirkimus  

Nuolat Dalis viešųjų pirkimų vykdoma per CVP IS ir 

CPO: 

2021 m.: CPO 2 vnt., CVP IS 5 vnt.; 

2020 m.: CPO 1 vnt., CVP IS 3 vnt.; 

2019 m.: CPO 0 vnt., CVP IS 2 vnt. (pasirašyta 

sutartis su 1 vnt.). 

 

3. Anykščių socialinės 

globos namų  interneto 

svetainėje skelbti 

finansines ataskaitas. 

 

Vyriausias buhalteris; 

asmuo, atsakingas už 

informacijos viešinimą 

internetinėje svetainėje  

Nuolat Įstaigos interneto svetainėje skelbiamos finansinės 

ataskaitos. 

 

Tikslas – supažindinti globos namų darbuotojus ir gyventojus su korupcijos keliamu pavojumi ir skatinti nepakantumą korupcijos 

apraiškoms. 

Uždavinys -  didinti antikorupcinio švietimo sklaidą globos namų bendruomenėje                   

1. Surengti paskaitą 

globos namų 

gyventojams 

antikorupcine tema. 

Anykščių socialinės 

globos namų direktorius; 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

įstaigoje  

Kiekvienais 

metais 

2021-09-14 „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. 

Interesų konfliktai“ – dalyvavo 28 gyventojai. 

(nuotoliniai mokymai); 

2020-02-20 d. „Korupcijos prevencija socialinės 

globos namuose“ (pagal projektą „Korupcija ir 

pilietiškumas: atpažink, nepasiduok, kovok“) – 

dalyvavo   ....gyventojai; 

2019 m. – „Korupcijos pavojai: realybė ir 

nuomonė“ – 27 gyventojai. 

Švietimas padeda 

kiekvienam 

visuomenės nariui 

ugdyti pilietinį 

sąmoningumą, 

formuoti skaidrumo 

nuostatas. 

 

 

2. Organizuoti įstaigos 

darbuotojų mokymus,  

korupcijos prevencijos  

tema. 

Anykščių socialinės 

globos namų direktorius; 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

įstaigoje  

Nuolat 2021-09-21 „STT e. mokymo platformos 

pristatymas“ (nuotoliniai mokymai) – dalyvavo 5 

darbuotojai. 

2021-09-14 „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. 

Interesų konfliktai“ – dalyvavo 24 darbuotojai. 

(nuotoliniai mokymai) 

2020-11-04 „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje, antikorupcinės aplinkos kūrimas“ - 

Įgyvendintos 

Programos ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės 
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dalyvavo 33 darbuotojai (nuotoliniai mokymai); 

2020-02-20 d. „Korupcijos prevencija socialinės 

globos namuose“ (pagal projektą „Korupcija ir 

pilietiškumas: atpažink, nepasiduok, kovok“) – 

dalyvavo 35 darbuotojai; 

2019 m. – „Korupcijos pavojai: realybė ir 

nuomonė“ – 26 darbuotojai. 

2019-05-20d. „Metodinės pagalbos korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais – 5 

darbuotojai. 

3. Organizuoti 

antikorupcinės kultūros 

ugdymo dienas, 

Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius. 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją, 

užimtumo specialistas  

Kiekvienais 

metais gruodžio 

mėnesį 

Kiekvienais metais 2019-2020-2021m. gruodžio 

mėnesį vyko renginiai, popietės antikorupcijos 

dienai paminėti. 

 

4. Anykščių socialinės 

globos namų  interneto 

svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

tikslinti informaciją, 

skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka 

užfiksuotus korupcijos 

faktus ir ataskaitą apie 

Korupcijos prevencijos 

programos  priemonių 

plano įgyvendinimą. 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją; 

antikorupcijos komisija;  

asmuo atsakingas asmuo 

už informacijos 

viešinimą interneto 

svetainėje. 

Nuolat Tikslinama ar pateikiam informacija.   

 

 

 

        Parengė 

       Anykščių socialinės globos namų 

       Svėdasų senelių globos namų 

       Filialo vadovė Danguolė  Rimavičienė 


