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PATVIRTINTA 

VšĮ dienos centro „Mes esame“ direktoriaus 

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-12-130 

 

VŠĮ DIENOS CENTRO „MES ESAME“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2019-2021 METAMS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdymo 

terminas 

Vykdytojas 

1. Antikorupciniu 

požiūriu vertinti 

veiklos sritis, dėl 

kurių gali kilti 

interesų konfliktas 

Padėti įgyvendinti 

įstaigos veiklos 

tikslus, sistemingai 

ir visapusiškai 

vertinant korupcijos 

pasireiškimo riziką, 

išvengti interesų 

konflikto 

Įvertinti veiklos 

sritis, kuriose 

nustatytas 

didelis ar 

vidutiniškas 

korupcijos 

rizikos skaičius. 

Pagerės 

įstaigos 

priimamų 

tvarkų ir 

taisyklių 

kokybė 

Nuolat Tvarkų ir 

taisyklių 

rengėjų 

2. Skelbti informaciją 

apie priimamas 

veiklos tvarkas, 

taisykles ir kitus 

direktoriaus 

įsakymus įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

Užtikrinti visuomenės 

informavimą apie 

dokumentų priėmimą 

Priimtų ir 

paskelbtų 

dokumentų 

skaičiaus 

santykis 

Visuomenė 

bus 

informuota 

apie 

įstaigoje 

priimtus 

dokumentus 

Nuolat Asmenys, 
atsakingi už 
interneto 
svetainės 
tvarkymą 

3. Sistemingai atnaujinti 

galiojančias veiklos 

tvarkas ir taisykles. 

Užtikrinti veiklos 

teisėtumą. 

Sukurtos tvarkos ir 

taisyklės 

atitinkančios teisės 

aktų reikalavimus. 

Pakeistų 

tvarkų ir 

taisyklių 

skaičius 

Bus išvengta 

neteisėtų 

sprendimų 

priėmimo 

Nuolat Įstaigos 

direktorius 

4. Dalyvauti 

savivaldybės 

organizuojamuose 

seminaruose korupcijos 

prevencijos srityje 

Stiprinti Centro 

darbuotojų 

korupcijos 

prevencijos 

gebėjimus 

Darbuotojų, 

įgijusių 

specializuotų 

žinių 

korupcijos 

prevencijos 

tema, skaičius 

Darbuotojai 

bus geriau 

informuoti 

apie 

korupcijos 

prevencijos 

sistemą ir 

konkrečias 

prevencines 

priemones 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos 

direktorius 

5. Skelbti įvykdytus 

viešuosius pirkimus 

Užtikrinti įstaigos 

vykdomų viešųjų 

pirkimų 

Įvykdytų 

viešųjų 

pirkimų 

skaičiaus 

santykis su 

Daugiau 

viešųjų 

pirkimų 

skelbimų 

bus 

Kartą per 

ketvirtį 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija, 

pirkimų 

organizato
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teikiama rius. 

  viešumą viešai 

paskelbtų 

viešųjų 

pirkimų 
skaičiumi 

viešai   

6. Įvertinti įstaigos 

veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

apraiškų tikimybė 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos komisijos 

informavimą apie 

vykdomas 
veiklos sritis 

Finansinių 

ataskaitų, 

darbuotojų 

atlyginimų 

vidurkių 

viešas 

skelbimas 

Finansinių 

ataskaitų, 

darbuotojų 

atlyginimų 

vidurkių 

viešas 

skelbimas 

Kartą per 

ketvirtį 

Asmenys, 

atsakingi už 

įstaigos 

internetinės 

svetainės 

tvarkymą 

VŠĮ DIENOS CENTRO „MES ESAME“ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO DIDINIMO 
PRIEMONĖS 

7. Užtikrinti, kad 

socialinių paslaugų 

gavėjai turėtų galimybę 

anoniminėse anketose 

pareikšti savo nuomonę 

apie Dienos centre 

vykdomą veiklą, 

tinkamą ar nederamą 

darbuotojų elgesį.  
 

Įvertinti paslaugų 

teikimo kokybę, taip 

pat išsiaiškinti 

trūkumus ir priežastis 

bei ieškoti būdų, kaip 

pagerinti paslaugų 

teikimą. 

Gaunamų 

pranešimų 

skaičius, jo 

kitimas. 

Neigiamų ir 

teigiamų 

pranešimų 

skaičius 

Paslaugų 

gavėjai 

anonimiškai 

informuos 

įstaigos 

direktorių 

apie jiems 

žinomas 

veikas, 

kurios gali 

būti 

nusikalstamo 

korupcinio 

pobūdžio. 

Nuolat Įstaigos 

direktorius 

 

 

 


