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KALVARIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. BENROJI DALIS
1. Kalvarijos socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Korupcijos prevencijos
programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos
prevenciją ir kontrolę Centre.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu
2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų,
valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
antikorupcinės programos 2017-2018 metų priemonių planu, patvirtintu socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1272, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymu 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234 ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais antikorupcijos įgyvendinimo priemones, veiklos sritis, kuriose didelė
tikimybė korupcijos atsiradimui, vertinimą ir reagavimo į korupcijos atsiradimo atvejus tvarką.
3. Centras kaip savivaldybės įstaiga vykdo korupcijos prevenciją.
4. Centro direktorius arba kiti Centro darbuotojai, turintys įstaigos įgaliojimą, privalo
vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, tose srityse, kuriose pasireiškia korupcijos tikimybė.
5. Centro antikorupcijos Programa privaloma visiems Centro darbuotojams, praktikantams
ir savanoriams.
6. Šioje programoje vartojamos sąvokos:
6.1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens (viešąsias
paslaugas teikiančios valstybės įstaigos darbuotojo) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų
įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems
asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams
6.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
6.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje
arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas
tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais,
dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar
iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama
kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
7. Korupcijos prevencijos tikslai ir uždaviniai:
7.1. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką,
demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo
kokybę.

8. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
8.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
8.2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
8.3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
8.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą
ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės
mechanizmą;
8.5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
8.6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.
9. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių
asmens teisių ir laisvių apsaugą;
9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
9.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
9.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo
kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.
II. CENTRO VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖ, IR JŲ VERTINIMAS
10. Veiklos sričių, situacijų, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas, analizė apima
išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
11. Įvertinus išorinius ir vidinius veiksnius, Centre korupcija galima šiose veiklos srityse:
11.1. Prašymų visoms Centro teikiamoms socialinėms paslaugoms gauti pateikimas, šių
paslaugų organizavimas ir teikimas;
11.2. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
11.3. Centro darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijose;
11.4. Konkursų pareigoms Centre užimti organizavimas ir darbuotojų priėmimo į darbą
vykdymas (personalo vadyba);
11.5.Personalo formavimas, valdymas ir administravimas;
11.6. Finansinių išteklių ir Centre įsigyto turto valdymas;
11.7. Centro ūkinių sutarčių sudarymas.
12. Korupcijos Centre pasekmės:
12.1 Centrui nevykdant veiksmingos ir kryptingos antikorupcinės politikos, korupcijos
reiškiniai gali pažeisti Centre darbinius santykius, dėl ko gali išryškėti tokios pasekmės:
12.2. gali sumažėti Centrui iškeltų uždavinių įgyvendinimo efektyvumas bei visuomenės
pasitikėjimas valstybės ar savivaldybės įstaigomis;
12.3. gali pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų kokybė;
12.4. gali atsirasti įtampa darbiniuose santykiuose, kuri mažina pasitikėjimą vadovaujančiu
personalu ir motyvaciją siekti maksimaliai gerų darbo rezultatų.
III. ANTIKORUPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
13. Korupcijos prevencijos priemonės:
13.1. korupcijos rizikos analizė;

13.2. kovos su korupcija programos;
13.3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo
poveikio korupcijos mastui vertinimas;
13.4. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Centre, pateikimas
teisės aktų nustatyta tvarka;
13.5. informacijos pateikimas Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams
Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
13.6. visuomenės švietimas ir informavimas;
13.7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
.
14. Centro direktoriaus įsakymu skiriamas asmuo, kuris yra atsakingi už korupcijos tikimybės
Centro veiklos srityse vertinimą.
15. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją parengia veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą ir pateikia Centro direktoriui.
16. Centro direktorius išanalizuoja pateiktą sąrašą ir siūlo veiklos sritis, kuriose einamaisiais
metais tikslinga atlikti vertinimą.
17. Centro direktorius periodiškai išklauso atsakingo asmens už korupcijos prevenciją Centre
veikos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja Programą.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMI REZULTATAI
18. Korupcijos prevencijos Centre Programa ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir
kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:
18.1. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;
18.2. programos priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;
18.3. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;
18.4. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;
18.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį;
18.6. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį;
18.7. pranešimų spaudai, viešų pranešimų atlikus analizę, nustačius korupcijos atvejus,
skaičių.
19. Programa siekiama sekančių rezultatų:
19.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
19.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
19.3. pagerinti korupcijos prevencijos Centre organizavimą;
19.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Centru.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
20. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo
priemonių planas (priedas Nr.1), kuris nustato priemones, laukiamus rezultatus, vertinimo kriterijus
jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
21. Korupcijos prevencijos Centre programos įgyvendinimo priemonių planas yra
neatskiriama šios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Centro vadovo įsakymu
atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo sritis ir šios Programos įgyvendinimą.
22. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias
įgyvendinant Programą, Įstaiga privalo reguliariai vykdyti numatytų programos priemonių
įgyvendinimą ir vertinimą.
23. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos
proceso organizavimą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Įstaigoje.

24. Už Centro Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako
Centro direktorius.
VI. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
25. Ši Programa bus skelbiama Kalvarijos socialinių paslaugų centro interneto svetainėje.
26. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje
nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teises aktus

