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KORUPCIJOS  PREVENCIJOS  PROGRAMA 

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS 

1. Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė" (toliau SPC “Danė”) kovos su korupcija 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos 

prevencijos įstatymo nuostatomis. 

2. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti SPC 

“Danė” skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės darbuotojų veiklos užtikrinimui. 

3. Programa padės vykdyti nuoseklią korupcijos prevencijos politiką, užtikrins skaidresnę, 

veiksmingesnę ir viešesnę įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis veiklą.  

4. Programos pagrindinės kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

5. Programa padės įgyvendinti siekiamą tikslą, kokybiškai teikti socialines paslaugas vaikams 

likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) bei dienos 

socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

psichine  negalia.                                                    

II. SITUACIJOS  ANALIZĖ 

 

6. SPC “Danė” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymų, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais 

7. SPC “Danė” finansuojami iš Klaipėdos miesto savivaldybės  biudžeto. Centrui finansuoti 

gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. 

8. Įstaigos veikla organizuojama, remiantis strateginiu bei metiniu veiklos planu. 



9. Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatytu ir patvirtintomis SPC 

“Danė” Viešųjų pirkimų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų planas skelbiamas informacinėje 

sistemoje. 

10. Gauta parama (jei paramos teikėjo nenurodyta kam konkrečiai ji skirta) paskirstoma  

įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, pinigines lėšas 

prioriteto tvarka skiriant tokiems uždaviniams įgyvendinti: 

10.1. biudžetinės įstaigos klientų saugumo užtikrinimui; 

      10.2. teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. 

11. SPC „Danė“ internetinėje svetainėje skelbiamos ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos, 

darbuotojų atlyginimų vidurkiai. 

12. Direktorius ir vadovaujantys asmenys, kasmet pildo privačių interesų deklaracijas.  

 

III. PROGRAMOS  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI 

 

13.  Programos tikslai: 

13.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

13.2. ugdyti ir puoselėti darbuotojų vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus suformuoti jų 

pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. 

14.  Programos uždaviniai: 

14.1. užtikrinti administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir 

antikorupcinių principų laikymąsi; 

14.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą SPC „Danė“; 

14.3. skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

14.4. užtikrinti efektyvų numatytų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą. 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.  Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

16.  Programa ir Programos priemonių įgyvendinimo planas skelbiamas SPC „Danė“ 

internetinėje svetainėje. 

17.  Programos priemones įgyvendina direktorius, direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, 

atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir kiti atsakingi asmenys, įrašyti į Programos 

priemonių planą. 

____________________________________________ 

 


