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Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo  kriterijai 

1. Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Direktorius 2011 m. gruodis Paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2. Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos 

programą. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2011 m. gruodis Parengta programa. 

3. Parengti (patikslinti) Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2011 – 2014 m. priemonių planą. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2011 m. gruodis Parengtas priemonių planas. 

4. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigos 

atskirose veiklos srityse, atskiruose įstaigos padaliniuose. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2012 m. sausis Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, skaičius. 

5. Nagrinėti skundus, prašymus, pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų ir, esant jų 

požymiams, informuoti apie tai įstaigos vadovą, 

kompetentingas įstaigas (STT ir pan.).  

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

Gavus skundą, 

pareiškimą ar 

pasiūlymą 

Skundų, pareiškimų dėl galimos korupcijos 

skaičius. 

6. Organizuoti viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų 

pirkimų informacinę sistemą, per Centrinę perkančiąją 

organizaciją. 

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikos 

ir bendriems reikalams, pirkimų 

organizatoriai. 

2012 – 2014 m. Viešųjų pirkimų, organizuotų per Centrinę 

viešųjų pirkimų informacinę sistemą, per 

Centrinę perkančiąją organizaciją, dalis iš 

visų įvykdytų viešųjų pirkimų. 

7. Skelbti viešai informaciją apie numatomus vykdyti 

viešuosius pirkimus. 

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikos 

ir bendriems reikalams, pirkimų 

organizatoriai. 

2012 – 2014 m. Sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiaus 

santykis su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų 

sutarčių skaičiumi. 

8. Organizuoti darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus, 

dalyvavimą mokymuose (seminaruose ir pan.) viešųjų 

pirkimų tema. 

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikos 

ir bendriems reikalams. 

2012 – 2014 m. Seminarų ir pan. skaičius. 

9. Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas 

internetiniame tinklapyje, žiniasklaidoje, lankstinukų 

leidimas ir jų platinimas. 

Kompiuterininkas. 2012 – 2014 m. Visuomenės informavimo plano įvykdymas. 
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10. Užtikrinti, kad darbuotojai neteiktų informacijos 

pašaliniams piliečiams apie visų auklėtinių sveikatą, 

saugoti jų privatumą ir slaptumą. 

Direktoriaus pavaduotojai, vyr. 

auklėtojai, vyr. slaugos 

administratorius 

Nuolat Nustatytų neteiktinos informacijos faktų 

skaičius.  

11. Užtikrinti auklėtinių globos ir įvaikinimo procesų 

teisėtumą, saugant jų privatumą ir slaptumą. 

Socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai Nuolat Nustatytų neviešinamos informacijos faktų 

skaičius. 

12. Teikti įstaigos vadovui pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos priemonių ir kontrolės kūdikių namų veiklos 

įvairiose srityse, kad nustatyti korupcijos faktai 

nepasikartotų (parengti ir pateikti priemonių planą).  

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

Per 10 darbo dienų 

nuo korupcijos fakto 

patvirtinimo  

Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos 

skaičius, priemonių planas. 

13. Tikrinti medicinos, ugdymo, maitinimo, ūkio ir kitas 

paslaugas. Radus neatitikimų, juos fiksuoti rašytiniu 

pranešimu, kurį pateikti įstaigos vadovui. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

Kartą per ketvirtį Tikrinimų skaičius. Tikrinimų metu rastų 

pažeidimų skaičius. 

14. Kontroliuoti ir koordinuoti Korupcijos programos 

įgyvendinimą, teikti informaciją, o prireikus ir 

pasiūlymus įstaigos vadovui dėl programos tikslinimo. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

Nuolat Įgyvendintų priemonių skaičius.  

____________________ 


