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                                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                     Dotnuvos slaugos namų direktoriaus 

2015 metų birželio 30 d. įsakymu Nr. SN-1-33  

 

 

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dotnuvos slaugos namų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos organizavimą, korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę įstaigoje (toliau – Įstaiga). 

1.1. Pagrindinės Aprašo sąvokos: 

1.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant 

ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinių nusikaltimų darymo1.  

1.2. Korupciniai nusikaltimai – kyšio paėmimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnyba, 

tarnybinis suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas arba iššvaistymas, piktnaudžiavimas 

pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas, 

kliudymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise, vidaus audito organizavimas, mitybos 

organizavimas. 

1.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad Dotnuvos slaugos namuose, 

įgyvendinant įstaigos nustatytus uždavinius, vykdant ūkines ir finansines bei administravimo 

veiklas, gali atsirasti tikimybė pasireikšti korupcinio pobūdžio veikoms. 

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

2. Korupcijos prevencijos programa įstaigoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais2: 

2.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų tesiės aktų reikalavimų  bei užtikrinant asmens teisių ir 

laisvių apsaugą; 

2.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visis asmenys; 

2.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 

2.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

3. Dotnuvos slaugos namų korupcijos prevencijos priemonės yra šios: 

3.1. įstaigos veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, 

analizė ir vertinimas; 

3.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, 

vykdymo koordinavimas ir kontrolė; 

3.3. įstaigos bendruomenės švietimas ir informavimas; 

3.4. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas; 

3.5. kitos įstatymų numatytos korupcijos prevencijos priemonės. 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

                                                 
1 LR korupcijos prevencijos įstatymas. 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX - 904, 2 str. 
2 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX - 904, 4 str. 
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4. Dotnuvos slaugos namuose sudaryta ir įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta korupcijos 

prevencijos komisija: 

4.1. atlieka, vadovaudamiesi korupcijos pasireiškimo tam tikrose veiklos srityse tikimybės 

kriterijais, reiškinių analizę; 

4.2. remdamasi gautais rezultatais, sudaro prevencijos priemonių planą ir pateikia jį įstaigos 

direktoriui; 

4.3. veiklos analizė ir vertinimas atliekami kiekvienų metų IV ketvirtį. 

4.4. komisija pateikia veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus įstaigos direktoriui, kuris ne vėliau kaip per mėnesį 

priima sprendimus dėl pateiktos informacijos ir siūlymų įgyvendinimo. 

 

V. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, 

ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

5. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, atliekama veiklos sričių, kuriose yra 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas: 

5.1. viešųjų pirkimų organizavimas; 

5.2. efektyvus biudžeto naudojimas; 

5.3. vidaus audito organizavimas; 

5.4. mitybos organizavimas; 

5.5. įstaigos turto valdymas ir naudojimas; 

5.6. įstaigos personalo formavimas 

 

VI. ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

6.1. Korupcijos prevencijos Programos priemonių planai tvirtinami įstaigos direktoriaus įsakymu. 

6.2. Korupcijos prevencijos Programos vykdytojai kiekvienais metais iki sausio mėnesio 31 dienos 

pateikia Programos priemonių įgyvendinimo organizavimo ir kontrolės analizę. 

6.3. Korupcijos prevencijos Programos priemonių planas ir analizė skelbiami Dotnuvos slaugos 

namų tinklalapyje. 

 

VII. INFORMACIJA APIE ASMENIS, ĮGALIOTUS VYKDYTI KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMĄ 

 

7. Informaciją apie asmenis, įgaliotus vykdyti korupcijos prevencijos programą ir jos priemones, 

teikia Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais3. 

  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Šio aprašo nuostatas įgyvendina Dotnuvos slaugos namų darbuotojai. 

8.2.Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Dotnuvos slaugos namų 

direktorius. 

8.3. Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonės finansuojamos Įstaigos lėšomis. 

 

 

       

                                                 
3 Pateikta informacija yra vienas iš pagrindų, apibūdinančių asmens, siekiančio eiti arba einančio pareigas valstybės ar 

savivaldybės įstaigoje, patikimumą. Asmuo, praradęs pasitikėjimą, Valstybės tarnybos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka 

gali būti nepriimamas į valstybės ar savivaldybės įstaigą arba atleidžiamas iš pareigų. 


