PATVIRTINTA
Kalvarijos globos ir uZimtumo centro
direktoriaus 201 8 m. gruod2io 3 I d.
isakymu Nr, 49 VK

KALVARIJOS GLOBOS IR UZIMTUMO CENTRO 2OI}.2O2I METV KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kalvarijos globos ir uZimtumo centro (toliau Centras) 2}'lg-2021 metq korupcijos
prevencijos programos (toliau
Programa) paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4
korupcijos prevencijq ir kontrolE Centre.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu
2002 m. geguZes 28 d. nutarimu Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos nacionaiines kovos su koruicija
2015-2025 metq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu
Nr. Xll-1537, Padaliniq ir asmenq, valstybes ar savivaldybiq jstaigoje vykdandiq korupcijos prevencijq
ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklemis, patvirtintomis iietuvos Respublikoi vyriausyOes
2004 m. geguZes
d. nutarimu Nr. 607, Lietuvos Respublikos specialiqiq tyrimq tarnybos
direktoriaus 20il m. geguZes l3 d. isakymu Nr. 2-l70 "Del Valstybes ir savivatjyies
lstaigq velklos
sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo iekomendacijq
patvirtinimo" ir kitais teises aktais, skirta korupcijos prevencijai Centre.
3. Programoje nustatoma korupcijos prevencijos Centre tikslai ir uZdaviniai, korupcijos
prevencijos priemones, kurios sumaZintq arba panaikintq korupcijos atsiradimo prieZastis
arba sqlygas.
4. UZ programos irjos priemoniq jgyvendinimq atsakingas Centro direltorius. Antikoruiclnes
programos igyvendinimo kontrolg vykdo Centro direktoriaus paskirtas asmuo.
5. Programoje vartojamos s4vokos:
5.1. Korupcija - valstybes tarnautojo arjam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis
siekimas, reikalavimas arba priemimas tuftines ar kitokio; ;smenines naudos
[dorunor, paslaugos,
paZado' privilegijos) sau ar kitam asmeniui uZ atlikimq arba neatlikim4 veiksmq pagal
einamas
pareigas, taip pat valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neviikimas
siekiant,
reikalaujant turtines ar kitokios asmenines naudos sau arba kitam asmeniui ar Siq naud4 priimant.
5,2' Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, sqlygq atskleidimas ir Silinimas sudaranr
bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis- asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobIdZio nusikalstamq veikq darymo.
5.3. Korupcinio pobudiio nusikalstamos veikos kysininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie5ojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vieiqsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tainybine
padetimi arba jgaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais
igaliojimais, dokumentq ar matavimo
priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ai i55vaistymas, tarnybos paslapties
atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie palamas, peln4 ar turt4
pateikimas, nusikalstamu b0du igyttl pinigq ar turto legalizavimas, kisimaiis
iritrtyUe, tarnautojo ai
vieSojo administravimo funkcijas atliekaniio asmens veikl4 ar kitos nusikalsiamos veikos, kai iokiq
veikq padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4
ar papirkim4.
6. Programa paruoSta 3 metams.
7. Programos nuostatos yra privalomos visiems centro strukttiriniams padaliniams.
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II. SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE
ANTIKORUPCINIU POZIURIU
8. Centro veiklos situacijos analize atliekama vadovaujantis strateginio planavimo aplinkos

analizes principais ir apirna iSoriniq ir vidiniq veiksniq, gresmiq ir galimybiq analizg.

9. lvertinus aukSiiau pateiktus veiksnius, jstaigoje korupcija galima 5iose veiklos srityse:
9,1. socialiniq paslaugq teikirro srityje;
9.2. organizuojant ir vykdant viesqiq pirkimq procediras;
9.3. fbrmuojant fstaigos darbuotojq personalq;
9.4. organ izuojant gyventoiq maitinim4.

III. SKYRIUS
TIKSLAI IR UZDAVINIAI
10. Programos tiks lai:
0. I . vykdyti korupcijos prevencijq Centre;

I

,

10.2. iSsiai5kinti ir Salinti korupcijos prielaidas Centre;
10.3. u:tikrinti skaidresnE ir veiksmingesng Centro beijo darbuotojq veikl4;
1 0.4. jglvendinti veiksmingq anrikorupciniq priemoniq sistemq;
10.5. atskleisti prie2astis ir s4lygas korupcijai pasireik5ti Centre irjas paSalinti;
10.6. pletoti antikorupcing kult0rq. antikorupcinj Svicrim4 Centre.
I I . Programus uZdai iniai:
I l.l. u2tikrinti teikiamq paslaugq kokybg;
I 1.2. nustatyti labiausiai korupcijos veikiamas sritis;

11.3.

tirti

skundus

ir

parei5kimus del galimq korupcijos atvej q bei vertinti pasillymus del

korupc ijos prevenc ijos;
I 1.4. uZtikrinti skaidrumq vykdant vieSuosius pirkimus;

I 1.5. ugdyti antikorupcinE Centro darbuotojq kulturq;

11.6. skelbti program4

ir

priemoniq plano jgyvendinimo ataskaitq Centro internetineje

svetaine.je;
I 1.7. reguliariai vertinti korupcijos programos veiksmingumq, reikalui esant keisti nuostatas.

IV. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLV IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMI
REZULTATAI
12. Korupcijos prevencijos Centre programa ir jos jgyvendinimo priemoniq vykdymas ir
kontrole turi b0ti vertinami pagal Siuos rodiklius:
12. I ivykdytq ir neivykdytq Programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidiq;
I 2.2, Programos priemoniq plano gyvendinimq nustatytais term inais;
i
12.3. asmenq. prane5usiq apie korupcinio pobndZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytj;
I2.4. iStirtq paZeidimq, susiiusiq su korupcija skaidiq;
12.5. anoniminiq ir oficialiq praneSimq apie galimus korupcinio pobtid2io nusikaltimus
skaidiumi ir santykiu.
13. Programa siekiama sekandiq rezultatq:
13. I. suma2inti korupcijos pasireiSkimo tikimybg;
13.2. pad idinti nepakantumq korupcijai:
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3.3. pagerinti korupcijos prevencijos Centre organizavim4;
13.4. padidinti visuomends pasitikejim4 Centru.
I

V. SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

14. Prograrnai jgyvendinti sudaromas programos jgyvendinimo priemoniq pranas, kuris
tvirtinamas jstaigos direktoriaus jsakymu ir kurio priemoniq raikotu.pi, sutampa ,, p.ogru.o.
jgyvendinimo pradlia ir pabaiga.
15. Programoje numatytas priemones jgyvendina centro direktorius ir programos
.
jgyvendinimo priemoniq plane nurodyti vykdytojai:
.15.1' darbuoto.ias. paskitas centro direktoriaus jsakymu, igaliotas vykdyti korupcijos

prevencijq ir.jos kontrolg. yra atsakingas u2 korupcijos prevencijos jgyv.nJini*4
istaigoje;
darbuotojas' igariotas vykdyri korupcijos prevencijq irjos kontroig, kart4 per merus, ne
l5I
veliau iki kitq metq kovo l5 d. pateikia jstaigos direktoriui apie rorupcijo, pr.r.n.i.;o, programos
priemoniq plano vykdym4. Ataskaita skelbiama vieSai infoimaciniame stende arba intemetineje
svetaineje ryww.ka]yilrjggguS.]l.
16. Programoje numatytq priemoniq lgyvendinimo koordinavimq, korupciios prevencijos
proceso organizavimq bei kontrolE reglamentuoja Kalvarijos globos ir uZimtumo' cJntrokorupcijos
prevenc i.jos tvarkos apraias.

VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Korupcijos prevencijos veiksmq planas gali buti keidiamas, pildomas ar atnaujinamas
i programos larpinio jgyvendinimo rezultatus. atlikto korupcijos rizikos vertinimo iSvadas,
kintandius aplirrkos veiksnius, teisinio reglamentavimo kaitq ir kitas reiksmingas aplinkybes.
18. Programa ir.ios jgyvendinimo ataskaita skelbiamos infbrmaciniami stende arba Centro
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