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isakymuNr. V-315

PANEVEZTO RAJOI{O SOCTALTNTU PASLAUGU CE|{TRO

APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro (toliau-Centro) apgaules ir korupcijos prevencijos

tvarkos apra5as (oliau - Apra5as) reglamentuoja pagrindinius apgaules ir korupcijos prevencijos

principus, tikslus ir uZdavinius, Centro igyvendinamas apgaules ir korupcijos prevencijos

priemones, proceso organizavim4, tarnybines etikos laikymosi uztikrinim4.

2. ApraSe vaftojamos s4vokos:

2.1, Korupcija - tai tiesioginis ar netiesioginis ky5io arba kito nepagristo atlygio ar paZado del

tokio atlygio praSymas, sitlymas, davimas ar pridmimas, kuris i5kreipia asmens, gaunandio

ky5i, nepagristE atlygi ar paLada, del ky5io ar nepagristo atlygio tinkam4 bet kurios pareigos

atlikim4 ar reikalaujam4 elgsen4.

2.2. Apgauly' - veiksmai, elgesys ar LodLiai, kuriais s4moningai norima apgauti, suklaidinti.

2.3.Piktnsudiiavimss-veikimas ar neveikimas, kai darbuotojui suteikti igaliojimainaudojami
ne pagal istatymus bei kitus teises aktus arba savanaudi5kais tikslais, ar del kitokiq asmeniniq

paskatq (naudojirnosi tarnybine padetirni, ker5to, pavydo, karjerizmo, neteisetq paslaugq

Teikimo ir t. t.), taip pat tokie darbuotojo veiksmai, kai virSijan-ri suteikti igaliojimai ar

savivaliaujama.

2.4. Korupciios prevencijo - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant

bei igyvendinant atitinkarn4 priernoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti

nuo korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq.



II SKYRIUS

APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

3. Apgaules ir korupcijos prevencija igyvendinama vadovaujantis Siais principais:

3.1. Teisdtumo - apgaules ir korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq

asrnens teisq ir laisviq apsaug?;

3.2.Visuotinioprivolomumo-apgaules ir korupcijos prevencijos subjektais gali butivisiasmenys;

3.3. Sqveikas - apgaules ir korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas

derinant visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga

informacija ir teikiant vienas kitam toki4 pagalb4;

3.4. Psstovunto - apgaules ir korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat

tikrinant ir priZiurint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus, bei teikiant

pasillymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.

III SKYRIUS

APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Apgaules ir korupcijos prevencijos tikslai:

4.1. Pa5alinti apgaules ir korupcijos atsiradimo galimybes Centro veiklos sistemoje.

4.2. Siekti, kad korupcija netrukdytq teikti kokybi5kas paslaugas pagal istaigos nuostatus, uZtikrinti

darbuotojq teises ir laisves.

4.3. Apgaules ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir korupcija kuo maZiau trukdytq Centro

veiklai, didinti paslaugq teikimo kokybg;

4.4. Rengti antikorupcines priemones, kurios bDtq nuoseklios, visapusi5kos ir ilgalaikes;

5. Apgaules ir korupcijos prevencijos uZdaviniai:

5.1. vykdyti Centro veiklE nesudarant sqlygLlapgaules ir korupcijos veiksniams;

5.2. atskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas ir jas Salinti;

5.3. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq, Zmoniq apgaules;

5.4. uZtikrinti korupcijos prevencijos priemoniq taikym4 bei kontrolg;

5.5. organizuoti skaidrq Centro veiklos vykdym4.



IV SKYRIUS

APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

6. Apgaules ir korupcijos rizikos analize.

7. Problemq i5ankstinis nuspejimas ir pa5alinimas.

8. Centro darbuotojq dalyvavimas apgaules ir korupcijos prevencijos veikloje.

9. Vie5qjq ir privadiqjq interesq derinimas, uZtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybe

butq teikiama vie5iesiems interesams, priimamq sprendimq neialiSkumo.

10. Atliekamos veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikymasis.

1 1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Centro nuostatq, kitq dokumentq, susijusiq

su Centro veikla, laikymasis.

12. Kontroles ir prieZilros vykdymas.

13. Galiojandiq tvarkos normq paZeidimq nustatymas ir tyrimas.

16. Atsakomybes nei5vengiamumo principo taikymas uZ Centro veiklos sistemoje padarytus

nusiZengimus, susijusius su korupcija.

17. PraneSimq, skundq, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemoniq taikymas jiems

pasitvirtinus.

V SKYRIUS

APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS

18. UZ apgaules ir korupcijos prevencijos programos ir priemoniq plano igyvendinim4irkontrolg
atsakingas Centro direktorius.

19. centro darbuotoiq itraukimas i apgaules ir korupcijos prevenciiE.

20. Atliekant apgaules ir korupcijos atsiradim o rizikq ivertinama:

20' l. galimybe vienam darbuotojui priimti sprendim4 del Centro lesq ir kito turto;

20.2. darbuotojq savaranki5kumas priimant sprendimus ir sprendimq priemimo diskrecija

(darbuotojo teise sprgsti koki nors klausim4 savo nuoZilra);

20.3. centro darbuotojq prieZitros ir kontroles lygis;

20.4. reikalavimas laikytis iprastos darbo tvarkos;

20.5. nustatyti galiojandios tvarkos normq paZeidimai.

VI SKYRIUS



TARNYBINE ETIKA

21 . Centro tarnybines veiklos etikos principai (elgesio taisykles) apibreZti Centro direktoriau s 2022

m. birZelio 7 d. isakymu Nr, V-158 darbo tvarkos taisykldse, pareiginiuose apra5uose.

22. Kiekvienas darbuotojas privalo raStu isipareigoti jq laikytis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Vykdant Centro veikl4 turi buti laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq,

Centro nuostatq, kitq istaigos veiklE reglamentuojandiq dokumentq.

24.lnformacij4 apie apgaulq ir korupcij4 Centro darbuotojai gali teikti raStu, elektroniniu pa5tu

ar kitais jiems prieinamais budais (vieSinama Centro svetaineje www.paneveziorspc.lt).

25. Prane5imai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems pasitvirtinus

taikomos atitinkamos priemones.

26'Asmenys, susipaZing su pranesime gauta informacija, privalo uZtikrinti informacijos

konfidencialum4.

27. DtaudLiama gaut4 pranesim4 ir jame nurodyt4 informacij4 skelbti vieSai, perduoti darbuotojui,

apie kurio veikim4, neveikimE yra praneSta, iSskyrus kai aukStesnes galios teises aktai numato kitaip.

28. Asrnenys, paZeidE 5i4 tvark4, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

29. Su Siuo tvarkos apra5u pasira5ytinai supaZindinami administracijos darbuotojai ir padaliniq

vadovai, kurie atsakingi uZ savo padaliniq darbuotojq supazindinimq.

30. Tvarkos apraSas viesai skelbiamas istaigos internetineje svetaineje www.paneveziorspc.lt.


