
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2020 – 2021 metams 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo 

Įgyvendinimas 

1. Viešumo užtikrinimas 

ir visuomenės įtraukimas 

į korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimą 

Įstaigoje. 

1.1. Skelbiama 

informacija apie 

korupcijos prevencijos 

programos vykdymą, 

jos ataskaita. 

1.1. Visuomenės 

informavimas. 

2020 m. I ketv. Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

1.1.Įstaigos svetainėje yra viešai 

skelbiami kontaktai, kuriais 

paslaugų gavėjai, jų artimieji ir 

įstaigos darbuotojai gali 

tiesiogiai informuoti bei 

anonimiškai pateikti klausimus 

ar pasiūlymus. 

2. Priemonės, 

pasireiškus korupcijos 

atvejams Įstaigoje. 

2.1.  Gautų pranešimų, 

prašymų ar pasiūlymų 

dėl korupcijos atvejų, 

kitų korupcinio 

pobūdžio pažeidimų, 

nagrinėjimas ir 

viešinimas. 

 

2.2.  Nustačius 

korupcijos faktą, teikti 

pasiūlymus dėl 

papildomų korupcijos 

prevencijos priemonių 

ir kontrolės stiprinimo 

Įstaigoje. 

2.1. Per 20 darbo 

dienų išnagrinėti ir 

gautus rezultatus 

paviešinti Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje. 

 

2.2. Korupcijos 

rizikos sumažėjimas. 

Nuolat. 

 

 

 

 

 

 

Po atvejo 

išnagrinėjimo. 

Įstaigos 

vadovas 

 

 

 

 

 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

2.1.Gautų pranešimų, prašymų ar 

pasiūlymų per 2020 m. negauta. 

 

 

 

 

2.2.Gautų pranešimų, prašymų ar 

pasiūlymų  per 2020 m. negauta. 

 

3. Efektyvus korupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimas 

3.1. Esant pagrįstiems 

įtarimams dėl 

darbuotojų galimai 

įvykdytų korupcinių 

veikų, užtikrinti, kad 

būtų įgyvendinta 

neišvengiama teisinė 

atsakomybė.  

3.1. Sumažėjusi 

korupcijos rizika 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

 

 

 

 

 

3.1. Įtarimų per 2020 m. dėl 

darbuotojų galimai įvykdytų 

korupcinių veikų nebuvo. 

 

 

 

 

 



 

3.2.  Priimtiems 

naujiems Įstaigos 

darbuotojams rengti 

instruktažus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

3.2. Sumažėjusi 

korupcijos rizika 

Nuolat Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

3.2. Per 2020 m. naujai priimti 

darbuotojai instruktuoti korupcijos 

prevencijos klausimais. 

4. Informacijos apie 

Įstaigoje teikiamas 

paslaugas, galimybė 

kreiptis dėl jų gavimo, 

paslaugų kokybės 

vertinimas. 

4.1. Skelbti 

internetinėje svetainėje 

informaciją apie 

teikiamas paslaugas. 

 

4.2.  Sudaryti 

galimybes tiesiogiai 

teikti informaciją, 

pateikti skundus, 

prašymus ir pasiūlymus 

dėl paslaugų 

organizavimo, kokybės 

gerinimo. 

4.1. Visuomenės 

pasitikėjimo Įstaiga 

didinimas. 

 

 

4.2. Teikiamų 

paslaugų kokybės 

gerinimas, 

atsižvelgiant į 

pateiktus pasiūlymus 

ir prašymus, 

paslaugų 

organizavimo 

tobulinimas. 

Nuolat 

 

 

 

 

Nuolat  

Įstaigos 

vadovas 

 

 

 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

4.1. Informacija skelbiama ir nuolat 

atnaujinama. 

 

 

 

4.2. Teikti informaciją, skundus, 

prašymus, pasiūlymus ir pan. 

galima elektroniniu paštu 

pranesk@jurdaiciai.lt, telefonu už 

korupcijos prevenciją atsakingam 

asmeniu (daugiau informacijos 

https://www.jurdaiciai.lt/korupcijos-

prevencija/).  

 

5. Globos namų 

darbuotojų mokymas 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

5.1. Organizuoti 

profesinės etikos ir 

korupcijos prevencijos 

seminarus. 

5.1. Ugdoma 

antikorupcinė 

kultūra. 

2020 – 2021 m. Įstaigos 

vadovas, 

korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

5.1. Dėl susidariusios 

ekstremaliosios situacijos šalyje 

darbuotojai nedalyvavo profesinės 

etikos ir korupcijos prevencijos 

seminaruose. 
 

Direktoriaus pavaduotoja, korupcijos prevencijos darbo grupės pirmininkė Toma Kiminienė 
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