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AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 

2017-2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi asmenys 

1. Patvirtinti kovos su korupcija programą ir 

jos įgyvendinimo priemonių planą 

2017 m. 

balandžio mėn. 

30 d. 

Direktorius 

2. Paskelbti kovos su korupcija programą ir 

jos įgyvendinimo priemonių planą 

įstaigos internetinėje svetainėje 

2017 m. 

balandžio  mėn. 

30 d. 

Direktorius  

3. Paskirti atsakingą asmenį už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą 

2017 m. 

balandžio  

mėn.30 d. 

Direktorius 

4. Pristatyti Korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo priemonių 

planą bendruomenei 

Kartą į metus Asmuo, atsakingas už 

įstaigos korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą 

5. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų 

pirkimų organizavimą ir atlikimą 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

6. Pirkimus organizuoti vadovaujantis 

viešųjų pirkimų įstatymu  

Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisija, 

viešųjų pirkimų 

organizatorius  

7. Skelbti įstaigos darbuotojų darbo 

užmokesčio vidurkius įstaigos 

internetinėje svetainėje 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Vyr. buhalteris 

8. Skelbti finansines ataskaitas įstaigos 

internetinėje svetainėje 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Vyr. buhalteris 

9. Kontroliuoti gautos labdaros, paramos 

panaudojimą 

Nuolat Paramos šeimai centro  

taryba 

10. Metų pradžioje parengti ir viešai paskelbti 

interneto svetainėje įstaigos kovos su 

korupcija programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymo ataskaitą už 

praeitus metus 

Kiekvienų metų  

I ketv. 

Asmuo, atsakingas už 

įstaigos korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą  

11. Kontroliuoti privačių interesų deklaracijų  

pateikimą 

 

Kiekvienų metų  

I ketv. 

Direktorius 



12. Organizuoti paskaitas antikorupcine tema  Kartą per metus Laikinai einanti 

direktoriaus pavaduotoja 

socialiniam darbui 

pareigas 

13. Viešinti nustatytus korupcijos atvejus Nuolat Direktorius 

 Asmuo, atsakingas už 

įstaigos korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą 

14. Kontroliuoti ar vaiko globos padalinio ir 

paramos šeimai padalinio  darbuotojai 

laikosi pareigybės aprašymų  ir  Etikos 

kodekso nuostatų, kuriuose yra apibrėžtos 

antikorupcinės bei teisinės atsakomybės 

priemonės 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

įstaigos korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą 

 

  

PARENGĖ: 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro 

Direktoriaus pavaduotoja  socialiniam  darbui 

Vaiva Spudulienė 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro 

Atestuota socialinė darbuotoja – GIMK mokytoja 

Aurelija Lukė 

 


