
 

 

 

 

2020-01-29 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Įvykdymo 
data 

 

Atsakingas 
vykdytojas 

 

Informacija apie priemonės įvykdymą  

1. Mažinti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

1.1. Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas  

2020-10-30 Ernesta 

Petruškevičienė 

Parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės, išvada viešinama socialinės globos 

namų interneto svetainėje www.vijoscentras.lt 

skyriuje „Korupcijos prevencija“. Globos 

namuose korupcijos pasireiškimo tikimybė 

maža.  

1.2. Darbuotojų apklausa, siekiant 

išsiaiškinti galimus korupcijos 

atvejus ir priežastis 

2020-09-30 Ernesta 

Petruškevičienė 

2020 m. rugsėjo mėn. Socialinės globos centre 

„Vija“ buvo atliktas darbuotojų tolerancijos 

korupcijai tyrimas. Tyrimo tikslas – socialinės 

globos centro „Vija“ (toliau – globos namų) 

darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, kiek šis 

reiškinys paplitęs globos namuose, jų patirtį ir 

santykį su tokio pobūdžio apraiškomis, galimas 

korupcijos atsiradimo priežastis, sužinoti 

darbuotojų požiūrį ir poreikį dėl korupcijos 

prevencijos priemonių. Tyrimo būdas ir trukmė. 

Tyrimui atlikti naudota internetinė platforma 

www.manoapklausa.lt, kurioje suformuluota 19 

klausimų apie korupcijos pasireiškimą. 

Apklausa vykdyta nuo 2020-09-21 iki 2020-09-

30. Tyrimo rezultatai pristatyti globos namų 

padalinių vadovų susirinkimo metu, išplatinti 

darbuotojams ir paskelbti įstaigos interneto 

SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2020 METŲ ATASKAITA  

http://www.vijoscentras.lt/
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svetainėje. Atliktas tyrimas atskleidė sritis, 

kuriose reikalinga plėtoti korupcijos prevencijos 

priemones.  

1.3. Privačių ir viešųjų interesų 

deklaracijų teikimas, siekiant 

užtikrinti viešų ir privačiųjų interesų 

suderinamumą ir nešališkumą, 

priimant sprendimus  

Teisė aktų 

nustatyta 

tvarka  

 

Ernesta 

Petruškevičienė 

 

Privačiųjų ir viešųjų interesų deklaracijos 

teikiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.  

2. Ugdyti 

antikorupcinę 

globos namų 

darbuotojų 

kultūrą 

2.1. Pagrindinių korupcijos 

programos principų įtvirtinimas 

globos namų atsparumo korupcijai 

politikoje 

2020-12-30  Ernesta 

Petruškevičienė 

2019-03-06 parengta ir įstaigos direktoriaus 

patvirtinta Vilijampolės socialinės globos namų 

atsparumo korupcijai politika. 2020-08-31 

pakeitus įstaigos pavadinimą, atnaujinta ir 

korupcijos prevencijos politika. Politikoje 

įtvirtinti pagrindiniai korupcijai atsparios 

aplinkos principai: viešumo ir atvirumo, 

teikdami paslaugas ir priimdami sprendimus; 

veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo; 

darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, 

pranešti apie korupciją; pajamų ir išlaidų 

viešumo;  turto tvarkymo skaidrumo; 

objektyvumo; proporcingumo; 

nepiktnaudžiavimo valdžia; atsakomybės už 

priimtus sprendimus.  

Atsparumo korupcijai politika skelbiama 

visuose globos namų informaciniuose 

stenduose, interneto svetainėje 

www.vijoscentras.lt skyriuje „Korupcijos 

prevencija“. Darbuotojai skatinami laikytis 

politikoje apibrėžtų principų.  

http://www.vijoscentras.lt/
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2.2. Globos namų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas korupcijos 

prevencijos tema  

2020-12-30 Ernesta 

Petruškevičienė 

2020 m. globos namų darbuotojai kvalifikacijos 

korupcijos prevencijos tema nekėlė.  

3. Tirti 

skundus ir 

pareiškimus 

dėl galimų 

korupcijos 

atvejų bei 

vertinti 

pasiūlymus 

dėl 

korupcijos 

prevencijos 

3.1. Išsamiai ir objektyviai 

analizuojami pranešimai ir pagrįsti 

įtarimai dėl korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos darbuotojų veikos 

Gavus skundą 

ar pareiškimą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernesta 

Petruškevičienė 
 

Pranešimų dėl korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos nebuvo gauta.  

 3.2. Sudarytos sąlygos pranešti apie 

apgaulę ir korupcinius teisės 

pažeidimus (ar mėginimą juos daryti) 

Nuolat Ernesta 

Petruškevičienė 
 

Įstaigos interneto svetainėje www.vijoscentras.lt 

skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama 

aiški informacija apie priemones, kuriomis 

galima pranešti apie korupcinius pažeidimus 

globos namuose ar pateikti pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos. 

Įstaigos  A korpuso 1 aukšte yra įrengta pašto 

dėžutė (skundams, pageidavimams, 

pranešimams), kur asmuo anonimiškai gali 

pateikti pranešimą. 

3.3. Bendradarbiavimas su 

korupcinius nusikaltimus tiriančia 

valstybės institucija – Specialiųjų 

tyrimų tarnyba (esant pagrįstiems 

įtarimams dėl darbuotojų galimai 

įvykdytų korupcinio pobūdžio veikų) 

Esant 

poreikiui, 

nustačius 

korupcinio 

pobūdžio 

veikas globos 

namuose  

Ernesta 

Petruškevičienė 

 

Atvejų dėl korupcinių nusikaltimų įstaigoje 

nefiksuota.  

 

4. Vykdyti 

skaidrų ir 

atvirą viešųjų 

4.1. Viešųjų pirkimų procedūrų 

vykdymas elektroninėmis 

priemonėmis (CVP IS, CPO 

Nuolat, teisės 

aktų nustatyta 

tvarka 

Lina Mockienė,  

Ernesta 

Petruškevičienė,  

Informacija apie vykdytus pirkimus viešinama 

teikiant atliktų pirkimų ataskaitas Viešųjų 

pirkimų tarnybai, laikantis ataskaitų apie 

http://www.vijoscentras.lt/
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paslaugų 

teikimą, 

informuoti 

visuomenę 

apie vykdomą 

veiklą ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

 

priemonėmis), viešųjų pirkimų 

sutarčių viešinimas  

viešųjų pirkimų 

komisija ir pirkimų 

organizatoriai 

vykdytus pirkimus pateikimo terminų 

(informacija skelbiama CVP IS sistemoje).  

Įstaigai vykdant tik mažos vertės pirkimus, 

teikiama metinė viešųjų pirkimų Atn-3 

ataskaita. Ataskaita teikiama CVP IS 

priemonėmis  per 30 dienų nuo ataskaitinių 

kalendorinių metų pabaigos. Sutarčių viešinimas 

atliekamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet 

ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį 

pradžios. 

2020 m. vykdyti 308 pirkimai, iš jų 

elektroninėmis priemonėmis – 7 pirkimai. 

Bendra 2020 m. vykdytų pirkimų sutarčių vertė  

790861,39 eur., iš jų elektroninėmis 

priemonėmis vykdytų pirkimų suma 270899,0 

eur. (34,3 proc. nuo visų pirkimų vertės). 

Palyginus su 2019 metais, elektroninėmis 

priemonėmis vykdytų pirkimų dalis sudarė – 33 

proc. nuo visų pirkimų. Atsižvelgiant į įstaigos 

poreikius ir veiklos pobūdį didžiąją dalį pirkimų 

sudaro mažos vertės pirkimai.  

4.2.  Korupcijos prevencijos 

programos, priemonių plano ir 

įgyvendinimo ataskaitų viešinimas  

 

2021-02-15 Ernesta 

Petruškevičienė 

 

Įstaigos interneto svetainėje www.vijoscentras.lt 

skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama 

aktuali informacija apie korupcijos prevencijos 

priemones įstaigoje, viešinamos kiekvienų metų 

korupcijos prevencijos priemonių plano 

įgyvendinimo ataskaitos.  

 

Parengė  

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ernesta Petruškevičienė 

http://www.vijoscentras.lt/

