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AULELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
2016-2018 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aulelių vaikų globos namų (toliau-AVGN) – kovos su korupcija programa (toliau-Programa),
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos įstatymo nuostatomis.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti AVGN,
skaidresnės, veiksmingesnės, ir viešesnės darbuotojų veiklos užtikrinimui.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
3. AVGN – Anykščių rajono savivaldybės stacionari socialines paslaugas teikianti biudžetinė
įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir
socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė
globa (rūpyba), arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas
jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.
4. Vaikai į AVGN priimami vadovaujantis Anykščiu rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu arba teismo sprendimu.
5. AVGN už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsako direktorius.
6. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
6.1 prekių ir paslaugų viešieji pirkimai;
6.2 įstaigos biudžeto lėšų panaudojimas.
7. Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiamos supaprastintos AVGN mažos vertės viešųjų
pirkimų taisyklės. AVGN internetinėje svetainėje sistemoje skelbiamos supaprastintos AVGN
mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės, pateikiama informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą,
taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį, finansinės ataskaitos,
bei darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai.
8. AVGN bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami lėšų
taupymo klausimai.
9. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui teikia privačių interesų, gyventojų turto
deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka.
III. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRINCIPAI
10. Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

10.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
10.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
10.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų
korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam pagalbą;
10.4. 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.
IV. KOVOS SU KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Programos tikslas:
11.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
11.2. puoselėti darbuotojų vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei
pozicijai korupcijos atžvilgiu.
12. Programos uždaviniai:
12.1. užtikrinti administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir
antikorupcinių principų laikymąsi;
12.2. didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;
12.3. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą;
12.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Kovos su korupcija programa vykdoma pagal Kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių planą.
14. Kovos su korupcija programa ir priemonių planas skelbiamas AVGN internetiniame puslapyje.
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AULELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
2016-2018 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Įgyvendinimo priemonės

Nr.
1.

Atsakingi asmenys

laikas
Patvirtinti kovos su korupcija programą ir 2016 m. spalio
jos įgyvendinimo priemonių planą

2.

Įgyvendinimo

Direktorius

mėn.

Paskelbti kovos su korupcija programą ir 2016 m. spalio

Kompiuterinių

jos įgyvendinimo priemonių planą

mėn.

technologijų specialistas

Nuolat

Viešųjų pirkimų

įstaigos internetinėje svetainėje
3.

Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų
pirkimų organizavimą ir atlikimą

4.
5.

organizatorius

Skelbti įstaigos supaprastintų viešųjų

Po pakeitimo per Viešųjų pirkimų

pirkimų taisykles CVP IS

5 d.

organizatorius

Skelbti įstaigos darbuotojų darbo

Kiekvieną

Vyr. buhalteris

užmokesčio vidurkius įstaigos

ketvirtį

internetinėje svetainėje
6.
7.

Skelbti finansines ataskaitas įstaigos

Kiekvieną

internetinėje svetainėje

ketvirtį

Kontroliuoti gautos labdaros, paramos

Nuolat

Vyr. buhalteris
AVGN taryba

panaudojimą
8.

9.
10.

Kiekvienais metais parengti ir viešai
Kiekvienų metų Direktorius
paskelbti įstaigos kovos su korupcija
I ketv.
programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymo ataskaitą
Kontroliuoti privačių interesų deklaracijų Kiekvienų metų Direktorius
pateikimą
I ketv.
Organizuoti renginius antikorupcine tema Kartą per metus Direktoriaus pavaduotojas
(paskaitas, konkursus, parodas ir kt.)

11.

Viešinti nustatytus korupcijos atvejus

socialiniam darbui
Nuolat

Direktorius

