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ELEKTRENv
2019 -2021 METU KORUPCIJOS PREVENCTJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrenq Seimos namq (toliau - Seimos namai) korupcijos prevencijos programa (toliau -
Programa) skirta korupcijos prevencijai uZtikrinti, korupcijos pasireiSkimo tikimybei sumaZinti
Seimos namuose.

2. Programa siekiama paskatinti Seimos namq darbuotojus reik5ti nepakantum4 korupcijos
apraiSkoms, uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir viesesng Seimos rutmq darbuotojq veikl4.

3. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.

4. Programos igyvendinimq koordinuo_ja ir kontroliuoja Seimos n.Imrl darbuotojas, atliekantis

korupcijos prevencijos darbq,o igyvendina Seimos namq darbuotojai.

II. SITUACIJOS ANALIZE

5. Seimos namai - Elektrenq savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikl4 girndLia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais, Elektrenq

savivaldybes tarybos sprendimais, Elektrenq savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais,
kitais teises aktais.

6. Pagrindines Seimos namq funkcijos:

6.1. ilgalaikes ar trumpalaikes globos (r[pybos), apgyvendinimo, kriziq iveikimo ir maitinimo
paslaugq teikimas;
6.2. socialinis darbas su vaiku ir jo tevais, igyvendinant vaiko laikinosios globos (rflpybos) plan4;

6.3. pagal ivertintus individualius vaiko poreikius sudaro individualus vaiko ugdymo ir socialiniq
paslaugq teikimo planus ir juos igyvendina;
6.4. pletoja vaiko individualius gebejimus, r[pinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko
frzing, psiching bei socialing brand4, ugdo pilieti5kum4, dorinius, Seiminius, darbinius, socialinius,

sveikos gyvensenos ir higienos igtdZius, sudaro s4lygas vaiko saviraiSkai, pasirenkant jo poreikius
ir pomegius atitinkandias ugdymo istaigas;
6.5. vaiko rengimas savaranki5kam gyvenimui ir integracijai visuomeneje;

6.6. vaikq ir suaugusiqiq su negalia, socialines rizikos vaikq, socialines rizikos Seimq ir kitq
socialiai paieidLiam4 asmenq ar Seimq socialines ekonomines padeties analizavimas, prevenciniq
programq vykdymas;
6.7. paslaugq gavejq pra5ymq bei reikiamq dokumentq socialinems paslaugoms gauti, taip pat
parei5kimq, skundq pagal savo kompetencij4 priemimas ir nagrinejimas;

6.8. neigaliesiems, socialines rizikos Seimoms, socialines rizikos vaikams, maZas pajamas

turindioms Seimoms ir Seimoms turindioms problemq del vaikq prieZiuros soc. paslaugq teikimas,
siekiant palaikyti jq savaranki5kum4, gerinti socialini gyvenim4, maiinti socialing atskirti,
skatinant jq socialing integracij4 i visuomeng;
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6.9. socialiniq igtrdZiq ugdymo ir palaikymo, maitinimo organizavimo, uZimtumo, papildomo
ugdymo, sociokultliriniq ir kitq paslaugq teikimas istaigoje nepasiturindiq ir socialines rizikos
Seimq vaikams, jq Seimoms, kuriose jie auga;
6.10. socialines globos ir sociokulttriniq paslaugq neigaliesiems teikimas;
6.11. socialines rizikos vaikams, suaugusiems, Seimoms, asmenims su negalia, kitiems socialiai
paZeistiems asmenims, Seimoms psichologines pagalbos teikimas;
6.12. socialiniq paslaugq teikimo, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusiq projektq
rengimas ir igyvendinimas.

7. Seimos namq veikla reglamentuota, t.y. istaigos nuostatuose nustatyta veikla vykdoma

vadovaujantis patvirtintais tvarkos apra5ais ir taisyklemis. Seimos namq internetiniame puslapyje

skelbiama informacij a apie supaprastintq vie5qj q pirkimq taisykles.

8. Seimos rurmq direktoriaus 2012-12-28 isakymu Nr.V-122 paskirtas asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4 ir kontrolg Seimos namuose.
g. Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka Seimos namq direktorius kasmet pateikia

atsiskaitymui Seimos namq veiklos ataskaitas ir finansiniq ataskaitq rinkinius. Seimos namq veiklos

ataskaitos kasmet pateikiamos Elektrenq savivaldybes administracijai. Seimos namq direktorius
pateikia privadiq interesq deklaracijas bei kasmet teikia pajamq ir turto deklaracijas.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE

10. Seimos namq veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:

l0.l.ugdytiniry'globotiniq mitybos i5laidq kompensavimo tvarkos, kiSenpinigiq mokejimo

tvarkos kontrole;
10.2. gawamos labdaros ir paramos isisavinimo kontrole;

10.3. socialiniq paslaugq gavejq apmokejimo tvarkos kontrole;

10.4. vie5qjq pirkimq ( maZos vertes pirkimq) inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir
kontrole;

10.5. le5q, deleguotq projektinei veiklai vykdyti, tikslinis panaudojimas;

10.6. le5q, deleguotq i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto priskirtoms funkcijoms vykdyti,

tikslinis panaudojimas.

IY. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

I 1. Programos tikslai:
I 1.1. i5siai5kinti galimas korupcijos pasirei5kimo prieZastis ir Salinti jas;

11.2. uixikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 Seimos namuose, siekti maZinti korupcijos
pasirei5kimo galimybiq atsiradim4;

11.3. vykdyti antikorupcini Svietim4 ir informavim4, ugdyti bendruomenes nariq
antikorupcines nuo statas, nepakandi4 korupcij os augimui pilieting pozicij 4.

12. Programos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:
n.l. fitiklrinti efektyvrtr numatytq priemoniq igyvendinim4;
12.2. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai btitq skaidrtis, atviri ir prieinami Seimos

namq bendruomenei;
12.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaidQ, pasitelkiant visuomenes informavimo ir kitas

priemones.



V SKYRIUS
KORUPCIJOS ATVEJv TYRIMAS

13。 Sudtti sttygas darbuotaams,pilieёialns praneSti Seimos namll direktoriui ir/ar asmeniui,

atsakingaln utt korupclos preVenctta bei kOntro19,apie itarimus dё l galimos korupcinio pobi週乏io

nusikalstalrnos veiklos.

14.Tirti ir analizuoti gaunalnus skundus,praも ymus,pareiSkimus,vcrtinti ir rengti si■ lymus

del kOrupc10S prevenc10S pricmoni■ igyvendinimo tobulinimo.

VI SKYRIUS
PROGRAMOSIGYVENDINIMAS

15.Progralna igyvendinamapagal Progralnos igyVendinimo p五 emoni■ planl oriedas)。

16.Progralnos priemoncs igyvendina asmenys,atsakingi utt korupclos prevencttO ir kOntro19

ir nllrodyti Prograrnos igyvendinimo p壺 emoniЧ plane.

17.Progralna irjos igyvendinimo priemo面 u planas gali b■ i tikslinalnas。

VⅡ SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.Prograllna lslgalitta nu0 2019 m.kov0 1 d.

19。 Progralna skelbiama SeimOs naln■ intemeto svetainaC Ⅵ喝woelektrenusellnosnalnai。 lt

(,,KorupcJos preVencJが `)。

20.Utt Progralnos lgyvendinimO atsakingl asmenys,nesilaikantys ProgralnoJe nuStatytu

reikalavimЧ ,atsako pagd gdiaanё ius Lietuvos Respublikos teises aktus.



ElektrenЧ  SeilnOs naln■ 2019-20211n.

korupciios prOgramos prevenciios priedas

ELEKT通 Nv SEIMOS NAMu 2019-2021 METu KORUPCWOS
PREVENCIJOS PROGRAMOSIGYVENDINIMO PRIEMONIv PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonds pavadinimas Vykdytojai η klymO
laikas

Laukiami
rezultatai

1 Teises aktq nustatYta tvarka
Seimos namq interneto
svetainej e skelbti informacij 4
apie planuojamus ir vykdomus
viesuosius pirkimus

Direktorius, vyr.
buhalteris,
vie5qjq pirkimq
organizatorius

Kiekvienais
metais

UZtikrintas vieSqlq
pirkimq skaidrumas;
visuomene
informuota apie
planuojamus ir
iwkdvtus pirkimus

2. S"pari"ainti Seimos namrl

bendruomeng su KoruPcijos
prevenciios programa

Direktorius 2019 m. kovo
mdn.

Stiprinama
antikorupcine
kultflra

つ
０ 価 6s namllintemeto

puslap」 e skelbti korupciios

prevencttoS prOgralna irjOs

igyVendinimo priemoniЧ  planl

bei宙sO inforlnacJl apie

antikorupcin9 veikll,vykdoma

Sellnos nalnuosc

Direktore, asmuo,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 ir
kontrolE

Kiekvienais
metais

Visuomene
informuota apie
Seimos namq
vykdom4
antikorupcing veiklq

4. Kontroliuoti,ar laiku ir tinkamai

pateikiarnos privttiЧ  interesu

deklaracJos

Direktorius,
asmenys,
kuriems teises

tvarka
nustatyta pateikti
deklaraciias

aktll

Kiekvienais
metais

NepaZeistas privadiq
interesq derinimas

5. PerZilreti darbuotojq pareigybiq
apra5ymus ir esant bltinYbei

itraukti antikorupciniu poZilriu
svarbias nuostatas bei teisines
atsakomybds priemones

Direktorius Kiekvienais
metais

PerZi[retos
darbuotojq teises ir
pareigos

6. Koordinuoti ir kontroliuoti
Seimos namq korupcijos
prevencijos programos

igyvendinimo priemoniq Plano
vykdym4, prireikus PaPildYti
Seimos ruImq korupcijos
prevencijos program4 ir jos

iswendinimo priemoniq Plan?

Direktore, asmuo,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg

2019-2021m. Veiksminga Seimos
namu kOrupciios

prevenclJos

progralna

7. Parengti Seimos namq veiklos
sridiq, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiSkimo
tikimybe, nustatymo ir
vertinimo motyvuot4 iSvad4 ir
pateikti merui

Direktorius,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 asmuo

Kiekvienais
metais

[vertinta situacija
Seimos namrl
veiklos srityse,
kuriose egzistuoja
korupcijos
pasireiSkimo



tikimybe,
Vykdomas Lietuvos
Respublikos
Korupcijos
prevencijos istatymo
reikalavimas

8. Nagrineti skundus, parei5kimus,
sirilymus apie darbuotojq
veiklos korupcinio pob[dZio
paZeidimus

Direktorius,
atsakingas uZ
korupcijos
prevenciia asmuo

Gavus skund4,
parei5kim4 ar
siulym4

MaLdja korupcijos
pasireiSkimo
galimybe istaigoje

9. Sudaryti s4lygas darbuotoj ams,

kitiems asmenims prane5ti apie
galimus nusikalstamos,
neteisdtos veikos Seimos
namuose faktus: ra5tu, telefonu,
elektroniniu pa5tu ar kt.

Direktorius,
atsakingas uZ
korupcijos
prevencij4 asmuo

2019…2021m. Sudarytos
galimybes kreiptis
susidurus su
korupcinio pobtidZio
veikomis

10。 Sudaryti s4lygas Seimos namq
darbuotoj ams dalyvauti
korupcijos prevencijos
mokymuose

Direktorius 2019…2021m. Daugeja Ziniq apie
korupcijos
prevencijq,
korupcijos valdym4

istaigoje


