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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2OO2 m. spalio 8 d. nutarimu

Nr.l60l ,,D61 korupcijos rizikos analizds atlikimo tvarkos patvirtinimo" BI Plink5iq globos

namuose ( toliau - Globos namai) atliktas korupcijos pasireiSkimo tikimybes ivertinimas ir

nustatytos Globos namuose veiklos sritys, kuriuose egzistuoja korupcijos apraiSkq tikimybe'

Analizuotas2O2l m. sausio I d. - 2O2l m. gruodZio 31 d. laikotarpis.

Globos namq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja maZa korupcijos apraiSkq tikimybe,

nustatym4 ir korupcijos pasireiSkimo tikybes ivertinim4 atliko Globos namq direktoriaus

isakymu paskirtas asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg istaigoje, buities

padalinio vadove Vilma Narbutiene, Vadovaujasi Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarka,

patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,D61

korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo" ir Valstybes ar Savivaldybes

istaigq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo galimybe,

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiqiq tyrimq

tarnybos direktoriaus 20ll m. geguZes 13 d. lsakymu Nr'2-170,, D01 Valstybes ar

savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo

tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo"'

Atliekant tyrim4, analizuoti Globos namq nuostatai, darbuotojq pareigybiq

apraSymai, Globos namq direktoriaus isakymai bei kiti teises aktai ir vidaus norminiai

dokumentai, kuriuose yra nustatytos teisds norrnos, reguliuojandios nagrinejam4 veiklos sriti'

Atrankos principu perZilreta dalis vykdomos veiklos dokumentinds medZiagos ir veiklos

ataskaitos.

Buvo nagrin0ta:

1. 2021 m.lII ketvirtyje Plink5iq globos namuose buvo atliktas tyrimas, kurio

tikslas - nustatl,ti koks yra Globos namq darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutarti bendras

poZiuris i korupcij4, kiek pladiai paplitqs Sis reiskinys, Globos namq darbuotojq tolerancij4

korupcij os aprai5koms.

2. Plink5iq globos namq personalo korupcine prevencija'

2.1. Tyrimo metu , analizuoti Globos namq nuostatai, darbuotojq pareigybiq

apraSymai, Globos namq direktoriaus isakymai bei kiti teises aktai ir vidaus

norminiai dokumentai, kuriuose yra nustatytos teises nornos' reguliuojandios



nagrinejam4 veiklos sriti. Atrankos principu perZiflreta dalis vykdomos veiklos

dokumentines medZiagos ir veiklos ataskaitos. Nustatyta, kad istaigoje egzistuoja

minimali korupcijos tikimybe, tadiau ji yra kontroliuojama.

3. LR korupcijos prevencijos lstatymo 6 str. 3 dalies 1 punkte numatytas kriterijus

,,Padaryta korupcinio pobtdZio nusikalstama veikla" :

3. l.Korupcinio pobldZio nusikalstamos veiklos nustatyta nebuvo;

3.2. fstaigoj e yra galimybe (es) darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir

informuoti lstaigos vadov4 (-us) apie galimus korupcinio pob[dZio nusikalstamq veiklq ar

kitq teises paZeidimq faktus. Prane5imq negauta.

3.3. Numatyta, kad istaigos interneto tinklapyje www.plinksiueloba.lt sukurti

nuorod4 ,,Korupcijos prevencija", joje paskelbti telefono numerius ir nurodyti asmenis, i

kuriuos butu galim4 kreiptis galimai korupcijos atveju, arba informuoti apie galim4

korupcijos atveji.

4. LR korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 dalies 2 punkte numatytas kriterijus

,,Pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZi[ros vykdymas":

2.1. [staiga neatlieka kontroles ar prieZilros vykdymo.

3. LR korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 dalies 3 punkte numatytas kriterijus

,,Atskirq valstybes tamautojq (darbuotojq) funkcijos, uZdaviniai, darbo sprendimq priemimo

tvarka bei atsakomybe nera iSsamiai reglamentuota":

3.1. [staigos darbuotojq uZdaviniai, funkcijos, atsakomybe numatyti pareiginese

instrukcij ose su kuriomis visi supaZindinami pasira5ytinai;

3.2. Pareiginese instrukcijose numatytos funkcijos ir uZdaviniai atitinka istaigos

vykdom4 veikl4, funkcijas ir uZdavinius;

3.3. Darbuotojq atliekamos proced[ros apraSytos ilgalaikir/trumpalaikiq socialines

globos paslaugq teikimo kokybes ir sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimo kokybes politikoje;

3.4. ilgalatkiq socialines globos paslaugq teikimo kokybes ir sveikatos prieZi[ros

paslaugq teikimo kokybes politikos ir pareigines instrukcijos periodiSkai perZilrimos.

4. LR korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 dalies 4 punkte numatltas kriterijus

,,Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ir

apribojimu":

4.1. [staiga neatlieka leidimq, lengvatq ar kitokiq papildomq teisiq suteikimo ir

apribojimo procedlrq ar veiksmq;

4.2. Kokybes sistemq dokumentuose yra numatyta ir vykdoma visq procedtrq

kontrol6.



5. LR korupcijos prevencijos lstatymo 6 str. 3 dalies 5 punkte numatytas kriterijus

,,Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos

patvirtinimo":

5.1. {staigos vadovas priima maLai esminiq sprendimq, kuriems nereikia steigejo -
Savivaldybes tarybos arba savivaldybes administracijos patvirtinimo arba suderinimo.

{vairioms veiklos sritims yra sudarytos komisijos, darbas reglamentuotas Globos namq

nuostatose ir vidaus tvarkose;

5.2. Vidaus tvarkos palaikymo ir kita [kine veikla vykdoma laikantis biudZetinei

lstaigai taikomq reikalavimq;

5.3. Vie5ieji pirkimai vykdomi laikantis Viesqfq pirkimq istatymo ir Globos namq

supaprastintq ir maZos vertds vieSqiq pirkimq taisykliq reikalavimq.

6. LR korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 dalies 6 punkte numatytas kriterijus

,,Naudojama valstybes ar tarnybos paslapti sudaranti informacija":

6.1. Globos namr+ kokybes politikoje yra numatytos priemonds saugoti

konfidenciali4 informacij4. Darbuotojai yra pasiraSg konfidencialumo pasiZadejimus.

7. LR korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 dalies 7 punkte numatytas kriterijus

,,Anksdiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta veiklos trukumq":

7.1. Korupcijos rizikos analize nebuvo atliekama.

ISVADOS IR SIULYMAI Atlikus korupcijos pasireiSkimo tikimybes tyrim4 nustatyta, kad

istaigoje egzistuoja minimali korupcijos tikimybe, tadiau ji yra kontroliuojama. Korupcijos

lygis Plink5iq globos namuose yra malas. Darbuotojai suvokia, kas yra korupcija, ir kaip jos

iSvengti.

Parenge buities padalinio vadove Vilma Narbutiene


