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KAUNO MIESTO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO
,APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCUOS TVARKA

2. Korupcijos prevencija - korupcijosr prieZasdiq, s4lygq atskleidimas

ir

Salinimas

sudarant bei igyvendirrant atitinkam4 priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq.
3.

Korupcij

a

-

tai tiesioginis ar netiesioginis kySio arba kito nepagristo atlygio ar paLado

del tokio atlygio pra5ymas, sifllymas, davimas ar priemimas, kuris i5krgipia asmens, gaunandio kySf,

nepagrist4 atlygi ar paLadq del ky5io ar nepagrfsto atlygio tinkam4 bet kurios pareigos atlikim4.

4. Apgaute - veiksmai, elgesys ar ZodLiai, kuriais s4moningai norima

apgaqti,

suklaidinti.

III. TIKS]LAS
5. PaL5alinti 4pgaules

ir

korupcijos atsriradimo galimybes Centro veiklos sistemoje,

siekti, kad ji netrukdytq teikti kokybiSkas paslaugas pagal fstaigos nuostatus, uZtikrinti Zmoniq teides

ir laisves.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
6. Kc,rupc'Lj os prevencij a igyvendinama vadovauj antis Siais principais

6"1. lfeisetumo

- korupcijos

:

prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq asmens
teisq ir laisviq apsaug4;
6.2. Visuotinio privalomumo

-

korupcijos prevencijos subjektais gali bfti visi asmenys;

6.3. S4veikos

-

korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingurnas uZtikrinamas

derinant visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija
ir teikiant vienas kitam toki4 pagalb4;
6.4. Pastovumo

tikrinant

ir priiii[rint

korupcijos prevencijos priemonir4 veiksmingumo uZtikrinimas nuolat

-

korupcijos prevenci.jos priemoniq igyvendinimo rezultatus, bei

teikiant pasitlymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.

V. PREVENCIJOS TIKSLAI

7. Apgaules

ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir korupcija kuo

maLiau

trukdytq Centro ve,iklai, didinti paslaugrl teikimo kokybg.
8. Rengiarnos antikorupcines priemones

turi buti nuoseklios, visapusi5kos ir ilgalaikes.

Didelis demesys turi biiti skirtas korupcijos aprai5kq prevencijai ir nei5vengiamos atsakomybes uZ
neteisetus veiksmts principo igyvendinimui.

Bltina ugdyti Centro darbuotojq savimong bei Zmoniq

nepakantum4 korup cij a i.

9. Sekmingai kovoti su korupcijos aprai5komis galima, kai ilgalaike politika pagrista
visuotinai pripaZistamomis priemonemis, prevencija, teises paZeidimq tyrimu, Zmoniq Svietimu ir jq
patama.

10. Siame dokumente numatytos priemones turi buti siejamos su i5kilusiq problernq
sprendimu

ir

apsarrga nuo esamos

ar atsirandandios korupcijos (lentro veiklos sistemoje. Taip pat

bttina visokeriopai ginti visuotinaipripaListamas Zmogaus teises ir laisves.
1

or

gutizacijomi

1. Skatinti glaudesnf Centro bendradarbiavim4
s beri

kitomis institucijonlis,

su

visuomene.

VI. PREVENCIJOS UZUAVTNTNT
12. N'ustatyti labiausiai

korupcijos paveiktas Centro'veiklos sritis, uZtikrinti veiksmi4gq

ir krypting4 ilgalaikg kov4 su korupcija, numatytq priemonir4 igyvendinim4.
13. Alskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas ir jas Salinti.
14. AJgrasinti asmenis nuo korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq, Zmoniq apgaules.

15. LlZtikf inti korupcijos prevencijos priemoniq taikym4

ir

teikiamq

jq igyvendinirho

administravim4 bei kontrolg.
15. Skatinti skaidrq Centro veiklos vykdym4.
17. Skirti uZ Sios politikos igyvendinim4

ir kontrolE atsakingus asmenis.

18.

UZtikrinti teikiamq paslaugq kokybg.

19.

ftraukti i apgaules ir korupcijos prevencij4 Centro darbuotojus.

20. K-orupcij os atsiradimo rizika ivertinama:

20'l'

motyvuota korupcijos tikimybes vertinimo iSvada ir su tuo susijusi informacija;

20.2. apkla.usos duomenys

:

20.3. galimybe vienam darbuotojui priimti sprendim4 del Centro lesq ir
kito turto;

20'4' darbuotojq savaranki5kumas priimant sprendimus

ir

sprendimq priemirno

diskrecija (darbuortojo er fstaigos teise sprgsti kokinors klausim? savo nuoZi1ra);
20.5. Centro darbuotojq prieZifiros ir kontroles lygis;
20.6. reikalavimas laikytis iprastos darbo tvarkos;

20J . nustatyti galiojandios tvarkos normrl paZeidimai.

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES
21. Kontroles ir prieZiDros vykdymas.

22. Atsakomybes neisvengiamumo principo taikymas

uZ

Centro veiklos sistemoie

padarytus nusiZengimus, susijusius su korupcij a.

23' Vie5qiq ir privadiqjq interesq derinimas, uztikn'inimas, kad priimant

sprendim;r.rs

pirmenybes butq teikiama vie5iesiems interesams, siekti priimamq
sprendimq nesali5kumo ir uZkirsti
keli4 korupcijai ir zrpgaulei Centro veikloie.
24. NustatWi galioj andiq tvarko s normq paLeidimqtyrimus.

25. Prranesimq, skundq, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas priemorliq
ir
26. Savo kompetencij os nevir5ijimas.
27. Problernq i5ankstinis nuspejimas ir paSalinimas.
28. Centro darbuotojq supaZindinimas su apgaules ir korupcijos prevencijos
tvarka.
29. At'.liekamos veiklos ir sudaromrl sandoriq dokumentavimo reikalavimu
laikymasis.
30. centro kontrolg vykdandiq instituciiq isvadr4 vertinimas.
31. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

akq, Centro nuostatq, kittl dokumentg,

susijusiq su Namq veikla laikymasis.
32.

C e:ntr o

darbuotoi q dalyvavimas korupcij

o

s

prevencij o s perspej ime.

33. Arsmenys, paZeidg 5i4 tvark4, atsako Lietuvos Itespublikos teises aktu nustatfia
tvarka.
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KAUNO MIES:IO SOCIALINIU PASLAUGiU CENTRO
PREVENCTJOSi TVARKOS 2015 M. PRIEMONIU IGYVEN
Eil.
Nr.

IR KORUPCIJOS

NIMO PLANAS

Priemones pavadinimas

Vykdymo data

Vykdytojai

Sudaryti darbo grupg, atsaking4 uZ apgaules ir
korupcijos pre'vencijos tvarkos priemoniq

2015 m.

Direktorius

I keffirtis

plano r,ykdym4 ir kontrolg.
2

SupaZindinti clarbuotojus su apgaules ir
korupcijos prerzencijos tvarkos programa ir

2015 m.

Darbo grupe

II-IV ketvirdiai

planu.
a

J

4.

Internetintje rivetaineje paskelbti

Centro

apgaules ir korupcijos prevencijos tvarkos
2015 m. pliemoniu iewendinimo plana.
Kontroliuoti ir lioordinuoti istaigos apgaules ir

korupcijos prevencijos

2015 m.

I ketvirtis

Specialistas,
atsakingas uZ
dokumentu tvarkvrna

2015 m.

Darbo grupe

2015 m.

Darbo grupe

prografiros

igyvendinimo priemoniq plano vykdym4, teikti
istaigos vaLdovui informacijq

io tikslinirno.
5

6

Atlikti

ir pasillymus rlel

ir

apgaunes
korupcijos pasirei5kino
Centro tikiimvbt:s nustatvma.

fstaigos informacinio skelbimo vietoje skelbti
informacij4 apie atsakomybg uZ korupcinio
pobiidZio tleises paZeidimus ir kur turi kreiprtis
asmuo, srusidurgs su korupcinio pobiidZio

IV ketvirtis
2015 m.

Darbo grupt

IV ketvirtis

veika.
1.

8.

{staigoje gavlrs prane5im4 apie galim4
korupcing veikq, nedelsiant informuoti istaigos
vadova.
Sudaryti s4lygas telefonu, el.pa5tu anonimi5kai
ar kitomis prierLonemis prane5ti apie apgaulq ir

Gavus prane5im4

Darbo grupt

Nuolat

Direktorius, da rbc
grupe

korupcinius teises paZeidimus (ar meginim4
iuos
9.

10.

daMi)

Skundq, parei5kimq del galimq apgaules ir
korupcinio pc,bUdZio nusikalstamq veikq
nagrineiimas
PerZiDreti darbuotoj q pareigybiq apra5ymus ir,

Gavus skund4, parei5kim4
ar si[lym4
Kasmet

W ketvirtyje

Darbo grupt

Direktorius

esant btitinyt'ei, itraukti antikorupciniu
poZilriu svarbias nuostatas bei teisines
atsakomytres priemones.
11

12.

1a

lJ.

Esant reikalui bendradarbiauti su korupcinius

nusikaltimus tiriandia valstybes institucija Specialiuirr lyrirnu tarnyba.
Vykdant vie5uosius pirkimus, skelbti ir vykdyti
juos CVP IS priemonemis.
Apgaules

ir

korupcijos prevencijos tvarkos
ir papildomas estrat

planas perZiil'imas

poreikiui, tadiau ne rediau, kaip vien4 kart4 per
dveius metus.

Pagal poreiki

Darbo grup(

Nuolat

VieSqjq pirkimrl

2AI7 m.

komisija, pirkilnq
organizatorids
Darbo grupt

