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ELEKTRENV SEIMOS NAMU
2022-2024 METU KORUPCIJOS PREVENCTJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrenq Seimos namq (toliau - Seimos namai) korupcijos prevencijos programa (toliau -
Programa) skirta korupcijos prevencijai uZtikrinti, korupcijos pasirei5kimo tikimybei sumaZinti

Seimos namuose.
2. Programa siekiama paskatinti Seimos namq darbuotojus reik5ti nepakantum4 korupcijos

aprai5koms, uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir viesesng Seimos namq darbuotojq veikl4.
3. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir

informavimas.
4. Programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Seimos namr+ darbuotojas, atliekantis

korupcijos prevencijos darb4, o iglvendina Seimos namq darbuotojai.

II. SITUACIJOS ANALIZE

5. Seimos namai - Elektrenq savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikl4 grindLia 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 namr+ 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 (rupybos)

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, rupinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina

vaiko frzinE, psiching bei socialing brand4, ugdo pilieti5kum4, dorinius, Seiminius, darbinius,

socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos igfidZius, sudaro s4lygas vaiko savirai5kai, pasirenkant

jo poreikius ir pomegius atitinkandias ugdymo istaigas;
6.5. vaiko rengimas savaranki5kam gyvenimui ir integracijai visuomeneje;

6.6. vaikq ir suaugusirjr+ su negalia, socialines rizikos vaikq, socialines rizikos Seimq ir kitq
socialiai paieidLiarrq asmenq ar Seimq socialines ekonominds padeties analizavimas, prevenciniq

programq vykdymas;
6.7. paslaugq gavejq pra5ymq bei reikiamq dokumentq socialinems paslaugoms gauti, taip pat

pareiSkimq, skundq pagal savo kompetencij4 priemimas ir nagrinejimas;

6.8. nelgaliesiems, socialines rizikos Seimoms, socialines rizikos vaikams, maLas pajamas

turindioms Seimoms ir Seimoms turindioms problemq del vaikq prieZilros soc. paslaugq teikimas,

siekiant palaikyti jq savaranki5kum4, gerinti socialini gyvenim4, maZinti socialinq atskirti,

skatinant iq socialing integracij 4 i visuomeng;
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6.9. socialiniq igudZiq ugdyrno ir palaikymo, maitinimo organizavimo, uZimtumo, papildomo

ugdymo, sociokult[riniq ir kitq paslaugq teikimas istaigoje nepasiturindiq ir socialines rizikos

Seimq vaikams, jq Seimoms, kuriose jie auga;

6.10. socialines globos ir sociokultlriniq 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 apraSais ir taisyklemis. Seimos namq intemetiniame puslapyje

skelbiama informacij a apie supaprastintq vie5qf q pirkimq taisykles.

8. Seimos namq direktoriaus 2022-02-01 isakymu Nr.(l.2)-V-13 paskirtas asmuo, atsakingas

uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg Seimos namuose.

9.- Savivaldybes tarybos nustatl.ta 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.

KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE

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

10.1.ugdytiniq/globotiniq mitybos i5laidq kompensavimo tvarkos, ki5enpinigiq mokejimo tvarkos

kontrole;
10.2. gawamos labdaros ir paramos isisavinimo kontrole;

10.3. socialiniq paslaugq gavejq apmokejimo tvarkos kontrole;

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

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

10.6. le!q, deleguotq i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto priskirtoms funkcijoms vykdyti,

tikslinis panaudoj imas.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

11. Programos tikslai:
1 1 .1. i5siai5kinti galimas korupcijos pasireiSkimo prieZastis ir Salinti jas;

11.2. uZtlkrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 Seimos ntlmuose, siekti maZinti korupcijos
pasirei5kimo galimybiq atsiradim4;

11.3. vykdyti antikorupcini Svietim4 ir informavim4, ugdyi bendruomen6s nariq

antikorupcines nuostatas, nepakandi4 korupcij os augimui pilietinE poziciiq.
12. Programos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:
12 . I . nltikrinti e fektyvq numa[tq pri emoniq i gyv endinim4 ;

12.2. siekti. kad visq sprendimq priemimo procesai btitq skaidrus, atviri ir prieinami Seimos

**ul;.11Ti,itry#thikorupcinio 
svietimo sklaid4, pasitelkiant visuomenes informavimo ir kitas

nriemones.



V SKYRIUS
KORUPCIJOS ATVEJv TYRIMAS

13.Sud額メi sttygas darbuotaalns,pilicこ iallns praneもti SeimOs nalnЧ  direktoriui ir/ar asmeniui,

atsakingam utt korupcJOS prevencttη  bei k01ltro19,apie itarimus del galimos korupcinio pobi通 Zio

nusikalstallnos veiklos.

14.Tirti ir analizⅨ )ti gaunarnus skundus,pragymus,pareigkimus,vertinti ir rengti si■lymus

del kOrupcttOS prCVCncttos priemOni■ igyVCndinimo tobulinimo.

VI SKYRIUS
PROGRAMOSIGWENDINIMAS

15.Prograllna igyvendinaIIna pagal Programos igyVCndinimo pricmoniЧ planl oriedaS)・

16.Programos pricmoncs igyVendina asmenys,atsakingi utt korupcttos prevencll ir kOntro19

ir nllrodyti PrOgramos igyvcndinimo priemoni■ planc.

17.Programa irjos igyvendinimo priemoni■ planas gali b■ i tikslinamas.

VII SKYRIUS                       t
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.Programa iSigaliqa nu。 2022m.kovo l d.

19。  Progralna skelbiama Scirnos nam■  lntemeto svctainc」 c 、～～、～V.elektrcnusciinosnarnai。
lt

(,,KorupcJos preVCnc巧 が̀)。

20。 Uを Programos igyVendinima atSakingi asmenys,nesilaikantys Programae nustatytll

reikalavim■ ,atsako pagal gdittanこ ius Lietuvos Respublikos teisё s aktus.
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Elektrenq Seimos namr+ 2022-2024 m.
korupcij os programos prevencij os priedas

ELEKTRTNU SnruOS NAMU 2022-2024 METU KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS
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Priemonds pavadinimas Vykdytojai Vykdymo
laikas

Laukiami
reztultatai

1 Teises aktq nustatyta tvarka
Seimos namq interneto
svetaineje skelbti informacij4
apie planuojamus ir vykdomus
vie5uosius pirkimus

Direktorius, vyr.
buhalteris,
vieSqjq pirkimq
organizatorius

Kiekvienais
metais

UZtikrintas vie5qjq
pirkimq skaidrumas;
visuomend
informuota apie
planuojamus ir
iwkdytus pirkimus

つ
４ SupaZindinti Seimos namrl

darbuotojus su Korupcijos
prevenciios programa

Direktorius 2022 m.kovo
mdn.

Stiprinama
antikorupcine
kultflra

う
Ｄ Seimos namq interneto

puslapyj e skelbti korupcij os

prevencijos program4 ir jos

igyvendinimo priemoniq plan4
bei vis4 informacijq apie
antikorupcing veikl4, vykdom4
Seimos nilmuose

Direktore, asmuo,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg

Kiekvienais
metais

Visuomend
informuota apie
Seimos namq
vykdom4
antikorupcing veikl4

4. Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai
pateikiamos privadiq interesq
deklaracijos

Direktorius,
asmenys,
kuriems teises
aktq tvarka
nustaQrta pateikti
deklaraciias

Kiekvienais
metais

NepaZeistas privadiq
interesq derinimas

5. PerZiiireti darbuotojq pareigybiq
apra5ymus ir esant bltinybei
itraukti antikorupciniu poZiuriu
svarbias nuostatas bei teisines
atsakomybes priemones

Direktorius Kiekvienais
metais

PerZiuretos
darbuotojq teises ir
pareigos

6. Koordinuoti ir kontroliuoti
Seimos namq korupcijos
prevencijos programos

igyvendinimo priemoniq plano

vykdym4, prireikus papildYi
Seimos namq korupcdos
prevencijos program4 ir jos

igwendinimo priemoniq plan4

Direktord, asmuo,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg

2022…2024 in. Veiksminga Seimos
namr+ korupcijos
prevencijos
programa

7. Parengti Seimos namq veiklos
sridiq, kuriose egzistuoja
korupcij os pasirei5kimo
tikimybe, nustatymo ir
vertinimo motyvuot4 i5vad4 ir
pateikti merui

Direktorius,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 asmuo

Kiekvienais
metais

[vertinta situacija
Seimos namr+

veiklos srityse,
kuriose egzistuoja
korupcijos
pasireiSkimo



tikimybe,
Vykdomas Lietuvos
Respublikos
Korupcijos
prevencijos istatymo
reikalavimas

8. Nagrineti skundus, pareiSkimus,

sitlymus apie darbuotojq
veiklos korupcinio pobfidZio
paZeidimus

Direktorius,
atsakingas uZ

korupcijos
prevenciia asmuo

Gavus skund4,
pareiSkimq ar
sitilym4

Ma},eja korupcijos
pasireiSkimo
galimybe istaigoje

9. Sudaryti s4lygas darbuotoj ams,

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

Direktorius,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 asmuo

2022-20241n. Sudarytos
galimybes kreiptis
susidflrus su

korupcinio pobfldZio
veikomis

10. Sudaryti s4lygas Seimos namq
darbuotojams dalyvauti
korupcijos prevencijos
mokymuose

Direktorius 2022…202411n. Daugeja Ziniq apie
korupcijos
prevencijq,
korupcijos valdymq

istaigoje ,
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