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DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIBMONIU
2022 metais

NUSTATYMO IR K
PLANO IGYVENDINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d' nutarimu

Nr.l60l ,.Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo" Bl PlinkSiq globos

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

nustaty,tos Globos namuose veiklos sritys, kuriuose egzistuoja korupcijos aprai5kq tikimybe'

Analizuotas 2022m. sausio I d.- gruodZio3l 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 prevenc'tj4 ir kontrolg istaigoje, buities

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

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes2002 m. spalio 8 d' nutarimu Nr' l60l "Del

korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo" ir Valstybes ar Savivaldybes

!staigq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo galimybe'

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiqiq tyimq

tarnybos direktoriaus 20ll m. geguZes l3 d. lsakymu Nr.2-170 ,, Del Valstybes ar

savivaldybes jstaigq veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo

tikimybe, nustatymo reko mend ac ijq patvi rti n imo"'

Buvo nagrineta ir nustatYta:

l. Plink5iq globos namq personalo korupcine prevencija'

Z.2OZZ m. gruodZio 5-9 d. buvo atlikta darbuotojq tolerancijos korupcijai nustatymo

apklausa. Buvo siekiama iSsiaiSkinti, koks yra lstaigos darbuotojq poZifiris i korupc'rjq'

Atlikus anoniming darbuotojq apklaus4 ir lvertinus apklausos rezultatus, nustatras aukstas

darbuotoj q tolerancijos koru pc ij ai i ndeksas.

3. lstaigoje yra galimybe (es) darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir

informuoti istaigos vadov4 (-us) apie galimus korupcinio pobiidzio nusikalstamq veiklq ar

kitq teises paZeidirnq faktus. PraneSimq negauta'

4. Numatfa, kad lstaigos interneto tinklapyje www'plinksiugloba'lt sukurti nuorodq

,,Korupc'rjos prevencija", joje paskelbti telefono numerius ir nurodyi asmenis, i kuriuos butu

galim4 kreiptis galimai korupcijos atveju, arba informuoti apie galim4 korupcijos atveji'
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5. lstaigos darbuotojq uZdaviniai, funkcijos, atsakomybe numatyti pareiginese

instrukc ijose su kuriom is v isi su paZind inam i pasi ra51'ti nai'

6. Pareiginese instrukcijose numatytos funkcijos ir uzdaviniai atitinka istaigos

vykdom4 veikl4, funkcijas ir uZdavinius'

7. lstaigos vadovas priima mazai esminiq sprendimq, kuriems nereikia steigejo -

Savivaldybes tarybos arba savivaldybes administracijos patvirtinimo arba suderinimo'

lvairioms veiklos sritims yra sudary'tos komisijos, darbas reglamentuotas Globos namq

nuostatose ir vidaus tvarkose.

g. Vidaus tvarkos palaikymo ir kita Ikine veikla vykdoma laikantis biudZetinei

istai gai taikom q reikalav imq.

9. Viesieji pirkimai vykdomi laikantis VieSqiq pirkimq istatymo ir PlinkSiq globos

namq viesqjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles tvarkos aprasu' Sudar}tas visq

numatomq pirkimq (lskaitant ir maZos vertes) planas'

10. clobos namq kokybes politikoje yra numaty'tos priemones saugoti konfidenciali4

informacij4.DarbuotojaiyrapasiraSgkonfidencialumopasiZadejimus.

ISVADOS IR SIULYMAI. Korupcijos lygis Plinksiq

Darbuotojai suvokia, kas yra korupcija, ir kaip jos

nusikalstamos veiklos nustatyta nebuvo'

Parenge buities Padalinio vadove

globos namuose Ya maZas'

iSvengti. KoruPcinio PobldZio

Vilma Narbutiene


