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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  2022  METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS  PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonė Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai Vertinimo 

kriterijai 

1. Paskirto asmens, atsakingo už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės vykdymą socialinių 

paslaugų centre, kontaktus viešinti  

internetinėje svetainėje. 

nuolat  Korupcijos 

prevencijos 

pirmininkas,      

direktorius 

 Užtikrintas 

planingas darbas 

2. Su patvirtintu  socialinių paslaugų centro 

korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių planu 2021-2023 

m. supažindinti įstaigos bendruomenės 

narius. 

2022 m. 

vasaris 

Direktorius Darbuotojams leis 

teikti siūlymus dėl 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamos  

veikos mažinimo 

3. Paskelbti socialinių paslaugų centro 

internetinėje svetainėje korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą 2021-2023 m. 

2022 m. 

vasaris 

Atsakingas už 

interneto 

svetainės 

tvarkymą 

Užtikrinamas 

viešumas,  

visuomenės nariai 

žinos kur kreiptis, 

susidūrus su  

korupcinio 

pobūdžio veikomis  

 4. Įvertinti socialinių paslaugų centro veiklos 

sritis, kuriose galimai egzistuoja tikimybė 

korupcijos apraiškoms (lėšų 

panaudojimas, turto apskaita, viešųjų 

pirkimų vykdymas, audito analizė, 

dokumentacijos tvarkymas)  

 

Kasmet  

IV-ame 

ketvirtyje 

Atsakingas 

asmuo  už 

korupcijos 

prevenciją 

Paruoštas 

klausimynas 

5. Skelbti   socialinių paslaugų centro 

finansines ataskaitas, darbuotojų vidutinio 

mėnesio darbo užmokestį  internetinėje   

svetainėje 

Ketvirtinės 

ir metinės 

ataskaitos 

Vyr. 

buhalteris 

Užtikrinamas 

viešumas,  

 

6. Viešuosius pirkimus vykdyti, 

vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir 

patvirtintomis socialinių paslaugų centro 

viešųjų pirkimų taisyklėmis 

 

Pastoviai 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius, 

direktorius 

Viešųjų pirkimų 

informacinė 

sistema, pirkimų 

dokumentai 

7. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašus 

ir, esant reikalui, įtraukti antikorupciniu 

požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones. 

   2022 m.  

I ketv. 

 Direktorius Didės darbuotojų 

atsakomybė dėl 

galimai 

pasireiškiamos 

korupcijos 

8. Nagrinėti gautus skundus, pareiškimus, 

siūlymus apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Pagal 

poreikį 

Direktorius Mažės korupcijos  

galimybė įstaigoje 

9. Vykdyti programos prevencinę  

priežiūrą 

Nuolat  Direktorius Mažės korupcijos  

galimybė įstaigoje 

10. Dalyvauti savivaldybės organizuojamuose 

seminaruose korupcijos prevencijos sritys 

Nuolat Direktorius, 

atsakingas už 

Darbuotojai bus 

geriau informuoti 



korupcijos 

prevenciją 

apie korupcijos 

prevencijos  

sistemą ir 

konkrečias  

prevencines 

priemones 

11. Teikti ataskaitą bendruomenės  

susirinkime ir  socialinių paslaugų centro  

korupcijos prevencijos komisijai apie 

įvykdytus viešuosius pirkimus 

Metų  

pabaigoje 

 

Asmuo, 

atsakingas  

už korupcijos  

prevenciją ir  

kontrolę 

 

Užtikrinamas 

viešumas,  

savalaikis 

atsiskaitymas 

 

12. Gavus informaciją apie galimą korupcinę 

veiką informuoti vadovą 

 

Visus 

metus 

Asmuo, 

atsakingas  

už korupcijos  

prevenciją ir  

kontrolę 

Užtikrinamas 

viešumas,  

savalaikis 

atsiskaitymas 

 

13. Atlikti patikrinimus dėl įgyvendintų 

rekomendacijų, nustatytų vertinant 

korupcijos pasireiškimo tikimybę  

socialinių paslaugų centre. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Asmuo, 

atsakingas  

už korupcijos  

prevenciją ir  

kontrolę, 

direktorius 

 

Įgyvendintos 

rekomendacijos 

dėl korupcijos 

pasireiškimo 

mažinimo 

14. Skelbti interneto svetainėje valstybės 

tarnautojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas arba pateikti nuorodą, kur 

galima susipažinti su šia informacija.  

Kasmet iki 

gegužės 

mėn. 

Užtikrinamas 

viešumas,  

savalaikis 

atsiskaitymas 

15. Skelbti interneto svetainėje informaciją 

apie laisvas pareigybes ir jų aprašymus  

Visus 

metus 

Didės visuomenės 

pasitikėjimas  

16. 

 

Periodiniai patikrinimai, vertinant 

labiausiai rizikingas korupciniu požiūriu 

sritis 

Pagal 

planą 

Dėl korupcijos 

pasireiškimo 

mažinimo 

17. Organizuoti antikorupcinės kultūros 

ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos renginius, dalyvauti 

šalies ir regiono lygiu skelbiamuose 

seminaruose ir konkursuose antikorupcijos 

tema 

Nuolat  Bus ugdomas 

pilietinės sąmonės 

lygis ir 

nepakantumas 

korupcijai 

  

  

Korupcijos prevencijos komisijos nariai : 

 

Pirmininkas Artūras Kerevičius 

Sekretorius Laima Poškienė 

Narys Indrė Urbonavičienė 

 


