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MOLETU VArKU SAVARANTTSTO GYVENTMO NAMU

2020-2022 METU KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq (toliau-MVSGN) - kovos su korupcija programa
(toliau-Programa), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos istatymo nuostatomis.

2. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems maZinti MVSGN
skaidresnes, veiksmingesnes, ir viesesnes darbuotojq veiklos uZtikrinimui.

II. SITUACIJOS ANALIZE
3. MVSGN - Moletq rajono savivaldybes stacionari socialines paslaugas teikianti biudZetine
istaiga, finansuojama i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto, teikianti globos (r[pybos), ugdymo ir
socialines paslaugas be tevq globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatine
globa (rUpyba), arba laikinai savarankiSko gyvenimo namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol
bus i5sprgstas jq grqZinimo tevams arba globos (rlpybos) nustatymo klausimas. Organizuojanti ir
teikianti socialines paslaugas Moletq rajono Seimoms (moterims ir vyrams, moterims su vaikais ir
vyrams su vaikais) pakliuvusioms i krizing situacij4 ar patiriandioms smurt4 Seimoje. UZtikrinanti,
kad visiems ivaikintiems vaikams, globejq, nesusijusiq giminystes ry3iais, globejq giminaidiq
globojamiems (r[pinamiems) vaikams, budindiq globotojq priZiiirimiems vaikams bei budintiems
globotojams, globejams, nesusijusiems giminystes ry5iais, globejams giminaidiams, iteviams ar
asmenims, ketinantiems jais tapti, bfltq prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacine,
psichosocialine, teisine ir kita pagalba, siekiant vaikq, ivaiki tinkamai ugdyti ir aukleti Seimai
artimoje aplinkoje. Teikianti dienos trumpalaikes prieZilros vaikui paslaugas.

4. Vaikai i MVSGN priimami vadovaujantis Moletq rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymu arba teismo sprendimu. Seimos i MVSGN priimamos vadovaujantis Moletq
rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu.

5. MVSGN uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg atsako direktorius.

6. {staigos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasirei5kimo tikimybe:
6.1 prekiq ir paslaugq vie5ieji pirkimai;
6.2 istaigos biudZeto le5q panaudojimas.

7. MVSGN internetineje svetaineje skelbiamos supaprastintos MVSGN maZos vertds vie5qjq
pirkimq taisykles, finansines ataskaitos, bei darbuotojq darbo uZmokesdio vidurkiai.

8. MVSGN bendruomene informuojama apie metini biudZet4, le5q panaudojimE, sprendZiami lesq
taupymo klausimai.

9. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas [kio
reikalams teikia privadiq interesq, gyventojq turto deklaracijas istatymq nustatyta tvarka.



III. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRINCIPAI

10. Kovos sukorupcija programa igyvendinama vadovaujantis Siais principais:

10.1. teisetumo - korupcijos prevencijos priemonds igyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;

10.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali b[ti visi asmenys;

10.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq
korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam pagalbq;

10.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikdnimas nuolat tikrinant ir
perZiflrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiulymus del
atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetencijq igaliota
igyvendinti tokius pasillymus.

IV. KOVOS SU KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

1 1. Programos tikslas:

1 1.1. siekti maLinti korupcijos pasirei5kimo galimybiq atsiradim4;

11.2. puoseleti darbuotojq vertybines nuostatas ir gebejimus, reikalingus susiformuoti jq pilietinei
pozicijai korupcij os atZvilgiu.

12. P r o gr amos uZdaviniai :

12.1. uztikrinti administravimo ir vie5qjq paslaugq teikimo skaidrum4, atvirum4, teisiniq ir ,
antikorupciniq principq laikym4si ;

12.2. didinti vie5qjq pirkimq organizavimo ir atlikimo vie5um4, skaidrum4 ir kontrolg;

12.3 . igyv endinti antikorupcinio ugdymo pro gramQ;

12.4. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Kovos su korupcija programa vykdoma pagal Kovos su korupcija programos igyvendinimo
priemoniq plan4.

14. Kovos su korupcija programa ir priemoniq planas skelbiamas MVSGN internetiniame puslapyje
www.moletuvaikai.lt.


