
PATVIRTINTA 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

direktoriaus  2022 m. vasario 17  d.  

įsakymu Nr. 1-16 

 

  

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA UŽ 

2021 METUS 

 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės  

pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Numatomi 

rezultatai 

Priemonės 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

I UŽDAVINYS 

UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ IR KRIPTINGĄ ILGALAIKĮ KORUPIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ CENTRO 

SKYRIUOSE IR STRUKTŪRINIUOSE PADALINIUOSE 

 

1. Centro 2020-2022 

m. kovos su 

korupcija ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių plano 

pristatymas 

bendruomenei 

2020 m. 

sausis 

Direktorius Bus 

informuoti 

bendruomenės 

nariai 

Per DVS Kontorą 

 

 

 

 

 

Visuotinio darbuotojų 

susirinkimo metu ir 

per Centro internetinę 

svetainę supažindinti 

Centro darbuotojai ir 

bendruomenės nariai  

2020-01-09 Centro direktoriaus  įsakymu 

patvirtintas 2020-2022 m. korupcijos programa ir 

korupcijos prevencijos priemonių planas (toliau – 

Planas) įkeltas ir pateiktas darbuotojams 

susipažinimui per DVS Kontorą. 

 

2020-03-19  vykusio Visuotinio darbuotojų 

susirinkimo metu pristatytas Planas susirinkime 

dalyvavusiems darbuotojams.  

Planas paskelbtas Centro internetinėje svetainėje 

www.gerovescentras.utena.lm.ltskiltyje 

Korupcijos prevencija. 

 

http://www.gerovescentras.utena.lm.lt/
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2. Atsakingo asmens 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą, 

stebėseną, 

vertinimą 

paskyrimas  

2021 m. 

balandis 

Direktorius Bus užtikrinta 

korupcijos 

prevencijos 

kontrolė 

Direktoriaus įsakymu 

paskirtas atsakingas 

asmuo 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus  

2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-44 „Dėl 

atsakingo asmens už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą paskyrimo“ paskirtas 

atsakingas asmuo. 

3. Centro 

bendruomenės 

informavimas apie 

globotinių ugdymo 

pasiekimus, klientų 

socialinius 

įgūdžius, įstaigos 

finansinę ir ūkinę 

veiklas  

2021 m. 

kovas, 

liepa,  

spalis 

Direktorius Bus 

užtikrintas 

Centro 

veiklos 

skaidrumas 

Bendruomenei 

Visuotinių darbuotojų 

susirinkimų metu, 3 

kartus per metus, 

pristatoma 

informacija apie 

globotinių ugdymo 

pasiekimus, klientų 

įgytus socialinius 

įgūdžius, įstaigoje 

vykdomas finansines 

ir ūkines veiklas 

Visuotiniai darbuotojų susirinkimai vyko: 

2021-03-09 vyko nuotoliniu būdu per ZOOM 

platformą; 

2021-07-09; 

2021-10-28 vyko nuotoliniu būdu per ZOOM 

platformą.  

 Susirinkimų metu direktoriaus pavaduotojas 

socialiniam darbui su Centro Krizių įveikimo 

vaikams veiklos grupės skyriaus, Bendruomeninių 

vaikų globos namų padalinių darbuotojais pristatė 

informaciją apie globotinių ugdymo pasiekimus 

ataskaitiniais laikotarpiais, vaikų įgytus socialinius 

įgūdžius, iškylančias problemas, sėkmes ir 

nesėkmes.  

Centro šeimų skyriaus ir Pačkėnų savarankiško 

gyvenimo namų padalinio klientų socialinius 

įgūdžius, pasiekimus ir pokyčius pristatė socialinio 

darbo organizatorė ir socialinė darbuotoja.  

Centro vykdomas finansines veiklas pristatė 

Centro direktorė, ją papildė vyriausioji buhalterė, 

ūkines veiklas pristatė ūkvedė ir direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui.  

II UŽDAVINYS  
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UŽTIKRINTI, KAD GYVENTOJAMS BŪTŲ SUDARYTA GALIMYBĖ ANONIMIŠKAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE CENTRO 

DARBUOTOJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, GALIMĄ KORUPCIJOS VEIKLĄ 

 

4. Asmenims 

sudaryta galimybė 

anonimiškai ar 

neanonimiškai, 

elektroniniu paštu, 

paštu, ar telefonu 

informuoti apie 

darbuotojų galimus 

korupcinio 

pobūdžio 

pažeidimus 

Nuolat Direktorius; 

Administratori

us 

Bus užtikrinta 

korupcijos 

prevencija 

 

Gautų skundų, 

pareiškimų 

dėl galimos 

korupcijos 

skaičius 

Centro internetinėje 

svetainėjewww.gerovescentras.utena.lm.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“  

paskelbta informacija kur, kokiais būdais ir 

priemonėmis asmenys anonimiškai ir 

neanonimiškai, elektroniniu paštu, ar telefonu gali 

informuoti apie darbuotojų galimai korupcinio 

pobūdžio pažeidimus. 

2021 metais nebuvo gautas nė vienas pranešimas 

dėl darbuotojų galimų korupcinio pobūdžio 

pažeidimų. 

 

5. Centro 

internetinėje  

svetainėje skelbti 

Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės 

centro 2019 metų  

korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

ataskaitą 

 

Centro 

internetinėje 

svetainėje skelbti 

Utenos šeimos ir 

2020 metų 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 metų 

I ketvirtis 

 

 

Direktoriaus 

įsakymu  

paskirto 

atsakingo 

asmens  už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą; 

Administratori

us 

 

 

Direktoriaus 

įsakymu  

paskirto 

atsakingo 

Gyventojai ir 

Centro 

bendruomenė 

bus 

supažindinti 

su Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatais 

 

 

 

Gyventojai ir 

Centro 

bendruomenė 

bus 

Paskelbta ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbta ataskaita 

 

 

 

2020 metų vasario mėnesį paskelbta ataskaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 metų vasario mėnesį paskelbta ataskaita. 

 

 

 

http://www.gerovescentras.utena.lm.lt/
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vaiko gerovės 

centro 2020-2022 

metų korupcijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

ataskaitą už 2020 

metus 

 

 

Centro 

internetinėje 

svetainėje skelbti 

Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės 

centro 2020-2022 

metų korupcijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

ataskaitą už 2020 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 metų 

I ketvirtis 

asmens  už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą; 

Administratori

us   

 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymu  

paskirto 

atsakingo 

asmens  už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą; 

Administratori

us 

supažindinti 

su Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatais 

 

 

 

 

 

Gyventojai ir 

Centro 

bendruomenė 

bus 

supažindinti 

su Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbta ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 metų vasario mėnesį paskelbta ataskaita. 

III UŽDAVINYS 

ŠALINTI PRIELAIDAS, KURIOS SUDARO GALIMYBĘ CENTRO DARBUOTOJAMS PASINAUDOTI TARNYBINE PADĖTIMI 

SAVANAUDIŠKIEMS TIKSLAMS 

 

6. Informacijos apie 

numatomus ir 

vykdomus 

viešuosius 

pirkimus skelbimas 

viešoje erdvėje 

Nuolat Ūkvedys; 

Administratori

us 

Bus 

užtikrintas 

viešųjų 

pirkimų 

skaidrumas 

Kiekvienais metais 

iki kovo 15 d. 

Centrinėje viešųjų 

pirkimų 

informacinėje 

sistemoje paskelbtas 

2022 m. vasario 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paskelbtas viešųjų 

pirkimų planas. 
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teisės aktų 

numatyta tvarka  

viešųjų pirkimų 

planas 

 

Patvirtinti viešųjų 

pirkimų plano 

papildymai paskelbti 

Centro internetinėje 

svetainėje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasikeitus Utenos 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašui jį paviešinti 

Centrinėje viešųjų 

pirkimų 

informacinėje 

sistemoje ir Centro 

internetinėje 

svetainėje 

 

Centrinėje viešųjų 

pirkimų 

 

 

 

Patvirtinti viešųjų pirkimų plano papildymai 

paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir Centro internetinėje svetainėje 

www.gerovescentras.utena.lm.lt skiltyje „Viešųjų 

pirkimų planai“ : 

▪ 2021 m. balandžio 13 d.  

▪ 2021 metų gegužės 11 d.  

▪ 2021 metų birželio 21 d.  

▪ 2021 metų rugpjūčio 2 d.  

▪ 2021 metų rugsėjo 7 d.  

▪ 2021 metų spalio 7 

▪ 2021 metų lapkričio 17 d.  

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus 

2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-26 patvirtintas 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 

2020 m. I ketvirtį paskelbtas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje ir Centro 

internetinėje 

svetainėjewww.gerovescentras.utena.lm.lt skiltyje 

„Viešieji pirkimai“. 

 

 

 

 

 

http://www.gerovescentras.utena.lm.lt/
http://www.gerovescentras.utena.lm.lt/
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informacinėje 

sistemoje paskelbtos 

kiekvienais metais su 

tiekėjais raštu 

sudarytos sutartys 

Centrinėje viešų pirkimų informacinėje sistemoje 

2021 m. paskelbtos 52 su tiekėjais raštu sudarytos 

sutartys. 

7.  Privačių interesų 

deklaracijų 

pateikimo kontrolė 

Nuolat  Direktorius Darbuotojai 

nepažeis 

privačių 

interesų 

Darbuotojai, kuriems 

būtina, laiku pateikia 

deklaracijas 

Darbuotojai 2021 metais laiku pateikė privačių 

interesų ir metines gyventojų (šeimos) ir turto 

deklaracijas. 

8. Metinių ir tarpinių 

finansinių ataskaitų 

rinkiniai, biudžeto 

vykdymo ataskaitų 

rinkiniai, veiklos 

ataskaitos, 

gaunamos 

paramos, 

projektinių veiklų 

lėšų ataskaitos  

skelbiamos Centro 

internetinėje 

svetainėje 

Nuolat Vyr. 

buhalteris; 

Administratori

us 

Užtikrinamas 

gautos 

paramos, 

projektinių 

veiklų, 

biudžeto lėšų 

naudojimo 

viešumas 

Centro internetinėje 

svetainėje 2020-2022 

metų  ketvirčiais, po 

pateikimo Utenos 

rajono savivaldybės 

administracijos 

Finansų skyriui, 

paskelbta ataskaitų 

rinkiniai, veiklos 

ataskaitos, gaunamos 

paramos, projektinių 

veiklų lėšų ataskaitos 

2021 metų I, II, III, IV ketvirčiais Centro 

internetinėje svetainėje paskelbta metinių ir 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai, biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkiniai, veiklos ataskaitos, 

gaunamos paramos, projektinių veiklų lėšų 

ataskaitos. 

IV UŽDAVINYS 

CENTRE VYKDYTI AKCIJAS, RENGINIUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS   
9. Centro skyrių 

darbuotojų ir 

klientų 

informavimas 

korupcijos 

klausimais 

Nuolat Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

Bus ugdoma 

nepakanti 

korupcijai 

pilietinė 

pozicija 

2021 metais buvo 

organizuojami 

prevenciniai 

pokalbiai su Centro 

skyriaus darbuotojais 

bei klientais 

2021 m.  Centro skyrių darbuotojams bei 

klientams buvo teikiama informacija apie tai kas 

yra korupcija, jos apraiškas, kur galima kreiptis, 

pastebėjus galimas korupcijos apraiškas.  

10. Dalyvauti Utenos 

rajono 

Nuolat Direktorė; 

Direktoriaus 

Darbuotojai 

bus geriau 

Seminarų skaičius, 

kuriuose per 2021 
Mokymai tema:  "Korupcijos prevencijos 

sistema nuo 2022 m.: pagrindinės priemonės 
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savivaldybės 

administracijos ar 

kitų įstaigų 

organizuojamuose 

seminaruose 

antikorupcijos 

tema 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui; 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirtas 

atsakingas 

asmuo už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

supažindinti 

su korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis 

metus dalyvavo 

atsakingi asmenys 
ir jų taikymas", kurie vyko 2021 m. gruodžio 

17 d. 

11. Visuomenės apie 

Centre vykdomą 

korupcijos 

prevencijos veiklą 

ir vykdomas 

antikorupcines 

priemones 

informavimas 

Nuolat 

pagal 

vykdomų 

priemonių 

skaičių 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirtas 

atsakingas 

asmuo už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Bus 

informuota 

visuomenė 

apie Centre 

vykdomą 

korupcijos 

prevencijos 

veiklą 

Centro internetinėje 

svetainėje bus 

skelbiama 

informacija skirta 

šviesti Centro 

interesantus apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos 

priemones ir 

didinamas 

pasitikėjimas Centro 

darbu 

2021 m gruodžio mėnesį atliktas Centro 

darbuotojų tolerancijos korupcijos korupcijai 

nustatymo tyrimas. Tyrimo ataskaita paskelbta 

Centro internetinėje svetainėje: 

www.gerovescentras.utena.lm.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“. 

 

 

Ataskaitą parengė už 2021 metų  korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre paskirtas atsakingas asmuo: 

socialinio darbuotojo padėjėja Fortunata Titenienė. 

 

____________________________ 

http://www.gerovescentras.utena.lm.lt/

