
VILIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS POLITIKOS 2016 – 2018 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingi 

vykdytojai 

Informacija apie priemonės įvykdymą  

1.  Sudaryti darbo grupę, atsakingą už apgaulės ir 

korupcijos prevencijos politikos priemonių plano 

vykdymą ir kontrolę 

2016 m. I ketv.  direktorius Vilijampolės socialinės globos namų 

direktoriaus 2016-03-04 įsakymu Nr. 30 

sudaryta darbo grupė, atsakinga už 

apgaulės ir korupcijos prevencijos 

politikos 2016 – 2018 metų  priemonių 

plano įgyvendinimą 

2.  Supažindinti darbuotojus su apgaulės ir korupcijos 

prevencijos politika ir priemonių planu 

2016 m. I - II ketv. darbo grupė Planas pristatytas 2017-03-07 visuotinio 

darbuotojų susirinkimo metu, planas 

skelbiamas globos namų interneto 

svetainėje. 

3.  Vilijampolės socialinės globos namų internetinėje 

svetainėje paskelbti Globos namų apgaulės ir korupcijos 

prevencijos politikos 2016 – 2018 m. priemonių 

įgyvendinimo planą 

2016 m. I ketv.  Specialistas, 

atsakingas už 

dokumentų 

tvarkymą 

Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

politikos 2016-2018 m. programa ir 

priemonių planas skelbiamas globos 

namų interneto svetainėje 

www.vilijampolessgn.lt skiltyje „Teisinė 

informacija“, dalyje „Korupcijos 

prevencija.  

4.  Kontroliuoti ir koordinuoti Globos namų apgaulės ir 

korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui 

informaciją ir pasiūlymus dėl jo tikslinimo 

2016 – 2018 m.  Darbo grupė Pastabų ar pasiūlymų dėl plano ir 

priemonių tikslinimo pateikta nebuvo.  

http://www.vilijampolessgn.lt/
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5.  Atlikti apgaulės ir korupcijos pasireiškimo Globos 

namų tikimybės nustatymą 

2016 m. III ketv. Darbo grupė Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimų metu rizikos veiksnių 

nenustatyta.  

6.  Skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, 

susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 

2016 m. – 2018 m.  Darbo grupė Informaciniuose stenduose darbuotojams 

(C, A korpuse) skelbiama Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 

parengta atmintinė, kuria siekiama aiškiai 

ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie 

asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiklą tvarką.  

7.  Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, 

nedelsiant informuoti įstaigos vadovą 

Gavus pranešimą Darbo grupė Pranešimų apie galimą korupcinę veiką 

negauta. 

8.  Sudaryti sąlygas telefonu, el. paštu, anonimiškai ar 

kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir 

korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti) 

Nuolat Direktorius, darbo 

grupė 

A korpuso 1 aukšte įrengta pašto dėžutė 

(skundams, pageidavimams, 

pranešimams), kur asmuo anonimiškai 

gali pateikti pranešimą. El. pašto ir 

telefonų kontaktai skelbiami įstaigos 

interneto svetainėje.  

9.  Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas 

Gavus skundą, 

pareiškimą ar 

siūlymą 

Darbo grupė Pranešimų apie galimą korupcinę veiką 

negauta. 

10.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant 

būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisines atsakomybės priemones 

2016 m. IV ketv. 

Esant poreikiui   

Direktorius, 

personalo 

specialistas 

Visų darbuotojų pareigybės peržiūrėtos 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 

(iki 2017 m. vasario mėn.), būtinybės 

įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbių 

nuostatų nebuvo nustatyta.  
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11.  Esant reikalui bendradarbiauti su korupcinius 

nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų 

tyrimų tarnyba 

Pagal poreikį Darbo grupė Korupcijos pasireiškimo atvejų ar įtarimų 

dėl galimo korupcijos pasireiškimo 

nebuvo. 

12.  Viešuosius pirkimus skelbti ir vykdyti CVP IS ir CPO 

priemonėmis 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

komisija, pirkimų 

organizatorius 

Visi viešųjų pirkimų komisijos nariai 

užpildę nešališkumo deklaracijas.  

Pirkimai vykdomi CVP IS ir CPO 

priemonėmis, pirkimų ataskaitos ir 

sutartys viešinamos CVP IS sistemoje. 

13.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos politikos planas 

peržiūrimas ir papildomas esant poreikiui, tačiau ne 

rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus 

2018 m.  Darbo grupė Planas peržiūrėtas 2018 m. gruodžio 

mėn., pateikti siūlymai dėl priemonių 

2019 metams 

 

Parengė: Vilijampolės socialinės globos namų darbo grupės, atsakingos už apgaulės ir korupcijos prevencijos politikos 2016 – 2018 metų  

priemonių plano įgyvendinimą, pirmininkė Ernesta Petruškevičienė 

 

____________________________ 


