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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2018-2020 METAIS 

PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2019 METUS 

Eil.Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas ir 

laukiami 

rezultatai 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

darbuotojas 

Įvykdymas 

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ CENTRE 

1. Nustatyti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

Socialinių 

paslaugų 

centre. Išskirti 

veiklos sritis, 

kuriose 

egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Nustačius 

Socialinių 

paslaugų centro 

veiklos sritys, 

kuriose, 

egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė bus 

galimybė, taikant 

administracines 

procedūras, 

priimant 

norminius aktus, 

imtis priemonių 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybėms 

užkardinti 

2019-09-12 Antikorupcijos 

komisija 

„Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Širvintų rajono 

savivaldybės socialinių paslaugų centro turto valdymo ir 

disponavimo juo srityje“ 



2. Tvirtinti, 

peržiūrėti ir 

atnaujinti 

korupcijos 

prevencijos 

programas, 

programos 

įgyvendinimo 

planus 

Didesnis 

Socialinių 

paslaugų centro 

skaidrumas ir 

atskaitingumas 

visuomenei. 

Nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksmų 

mažinimas ir 

šalinimas 

 Antikorupcijos 

komisija 

Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 

direktoriaus  2018-03-28 įsakymu Nr. BV-50. 

3. Nustatyti sąrašą 

pareigybių, į 

kurias prieš 

skirdamas 

asmenį, 

socialinių 

paslaugų 

centras turi 

pateikti rašytinį 

prašymą STT 

dėl 

informacijos 

apie šias 

pareigas 

siekiantį eiti 

asmenį. 

 

Į įstaigą bus 

priimti tik 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenys 

Privaloma 

tvarka, 

numatant 

priimti į 

vadovaujančias 

pareigas 

Į darbą 

priimančios 

įstaigos 

įgaliotas 

asmuo, 

Socialinių 

paslaugų 

centro 

direktorius 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 

įsakymas „ Dėl pareigybių sąrašo (dėl skiriamų asmenų patikimumo) 

patvirtinimo“ 2017 m. vasario 28 d Nr.BV-48; 

Širvintų rajono mero potvarkis „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. 6-55  

4. Paskirti 

asmenis, 

atsakingus už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Bus užtikrintas 

korupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimas, 

kontrolė 

Socialinių 

paslaugų Centre 

 Socialinių 

paslaugų 

Centro 

Direktorius 

2018-04-23 „ Įsakymas dėl antikorupcijos komisijos sudarymo 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre Nr. BV-72“ 

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE 

MAŽINIMAS IR ŠALINIMAS 

1. Sudaryti 

galimybes 

Socialinių 

Užtikrinamas 

pranešėjų 

konfidencialumas, 

2019 metais Antikorupcijos 

komisija 

 

Socialinių paslaugų centro globos padalinyje buvo atlikta anoniminė 

apklausa, bet korupcijos pasireiškimo atvejų neužfiksuota 



paslaugų centro 

patalpose 

pateikti 

anonimines 

anketas 

gyventojams 

apie pastebėtus 

korupcijos 

pasireiškimo 

atvejus 

bei galimybė 

gyventojams 

pranešti apie 

pastebėtus 

korupcijos 

pasireiškimo 

atvejus. 

Užtikrinama 

neoficialių 

mokėjimų 

prevencija. 

2. Užtikrinti 

anoniminių 

pranešimų 

linijos 

(elektroninio 

pašto) veikimą. 

Užtikrinamas 

pranešėjų 

konfidencialumas 

bei galimybė 

gyventojams 

pranešti apie 

pastebėtus 

korupcijos 

pasireiškimo 

atvejus 

Nuolat Direktorius Socialinių paslaugų centro interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“ skelbiami visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 

266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, 

faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą s taip pat galite pranešti 

bendruoju Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 

elektroniniu 

paštu antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt svetainėje: https://www.stt.lt/ 

 

III. TIKSLAS – ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

1. Socialinių 

paslaugų centro 

interneto 

svetainėje, 

skiltyje 

„Korupcijos 

prevencija“, 

skelbti apie 

vykdomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Supažindinti 

visuomenę, su 

Socialinių 

paslaugų centre 

vykdoma 

korupcijos 

prevencija. 

Didės visuomenės 

pasitikėjimas 

Socialinių 

paslaugų centro 

darbu 

2019metais Direktorius, 

informacinių 

technologijų 

specialistas 

Socialinių paslaugų centro interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“ skelbiama : 

 Korupcijos prevencijos programa; 

 Korupcijos prevencijos programos 2018-2020m. planas; 

Korupcijos priemonių ataskaita už 2018m.; 

Korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybė;  

Veiklos situacijos analizė antikorupciniu požiūriu; 

Informacijos apie asmenį surinkimas; 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją. 

 

 

2. Skelbti 

informaciją 

apie nustatytas 

galimas 

korupcines 

Didinti ir 

formuoti 

nepakantumą 

korupcijai. Didėja 

pasitikėjimas 

2019 metais Antikorupcijos 

komisija 

Nebuvo nustatyta 

mailto:pranesk@stt.lt
mailto:antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt
https://www.stt.lt/


veikas, 

darbuotojų 

netinkamą 

elgesį 

Socialinių 

paslaugų centro 

veikla, piliečiai 

skatinami pranešti 

apie korupcijos 

pažeidimus 

 

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

1. Organizuoti ir 

dalyvauti 

mokymuose 

antikorupciniais 

klausimais 

Supažindinti 

įstaigos 

darbuotojus su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis 

Iki 2019 metų 

pabaigos. 

Socialinių 

paslaugų 

centro 

direktorius 

 

2019 m. birželio 18 d. Širvintų rajono savivaldybėje vyko metodinės 

pagalbos renginys, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 

klausimai. (Dalyvavo: J. Bagdonavičienė, E. Karickienė) 

 

Komisijos korupcijos ir rizikos analizei atlikti pirmininkė                                                                           Jurgita Bagdonavičienė 

 

 


