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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ (toliau – Įstaiga) 2023–2025 

metų korupcijos prevencijos veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m.  birželio  28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės 

korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“. 

2.  Įstaigos 2023–2025 metų Veiksmų planas yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta 

korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms Įstaigoje mažinti. 

3. Veiksmų plano paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos 

kontrolę Įstaigoje. Veiksmų planas padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti 

skaidresnę, veiksmingesnę ir viešą Įstaigos darbuotojų veiklą.  

4. Korupcijos prevencija Įstaigoje – įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:  

4.1. teisėtumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant asmens 

teisių ir laisvių apsaugą; 

4.2. visuotinumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

4.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 

4.4. skaidrumo – korupcijos prevencijos veikla turi būti vieša ir suprantama, atvira 

visuomenei; 

4.5. nuolatinumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių veiksmingumas 

užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių 

įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo; 

4.6. darbuotojų įtraukimo – į korupcijos prevenciją įtraukiami visi darbuotojai. Veiksmų 

planas grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Įstaigos darbuotojų antikorupciniu švietimu 

ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas; 

4.7. Už korupcijos prevenciją Įstaigoje atsako Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas. 

 

II. SKYRIUS 

ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS ANALIZĖ BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE NEĮGALIŲJŲ 

CENTRE „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ 

 



5. Įstaiga kasmet sudaro korupcijos prevencijos veiksmų vykdymo ataskaitą, periodiškai 

tvirtinamas korupcijos prevencijos Veiksmų planas ir Veiksmų plano įgyvendinimo priemonės.  

6. Įstaigos interneto svetainėje www.klaipedoslakstute.lt korupcijos prevencijai skirtame 

skyriuje skelbiama Įstaigos korupcijos prevencijos Veiksmų planas, plano įgyvendinimo metinės 

ataskaitos, taip pat informacija apie pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, 

atsakingus už korupcijos prevenciją asmenis, gautas dovanas, suteiktą paramą bei kitą aktualią 

informaciją. 

7. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. AD1-1551 patvirtintos Nulinės tolerancijai politikos gairės, skirtos Savivaldybės įmonėms ir 

įstaigoms. Su įsakymu Įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai.  

8. Įstaigos tinklalapyje viešai skelbiama vadovo darbotvarkė.  

9.  Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija apie 

praėjusius metus įvykdytus (vykdomus) projektus, jų finansavimo šaltinius, patirtas išlaidas ir sukurtą 

ar planuojamą sukurti pridėtinę vertę. 

10. Siekiant viešumo, Įstaigos interneto svetainėje skelbiami paslaugų laukiančiųjų eilėje, 

skaičiai. 

11. Įstaigos interneto svetainėje paskelbtas etikos kodeksas. 

 

III. SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

12. Veiksmų plano tikslas – užtikrinti kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos 

kontrolės sistemos Įstaigoje funkcionavimą, gerinant esamas ir diegiant naujas (inovatyvias) 

korupcijos prevencijos priemones, siekiant didinti Įstaigos veiklos viešumą ir atvirumą visuomenei, 

vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai. 

13. Veiksmų plano uždaviniai: 

13.1. užtikrinti korupcijos rizikų, nustatymą ir valdymą bei viešųjų interesų konfliktų valdymą; 

13.2. siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų 

skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei; 

13.3. didinti Įstaigos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą; 

14. Veiksmų plano įgyvendinimas vertinamas taip, kaip nustatyta veiksmų plano 

įgyvendinimo priemonėse. 

 

IV. SKYRIUS 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, 

KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

15. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal Veiksmų plano įgyvendinimo priemones. 

16. Už Veiksmų plano įgyvendinimą atsakingas Įstaigos direktorius.  

17. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą  

18. Už konkrečių Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako nurodyti 

vykdytojai. 

19. Įstaiga pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki sausio 20 d., pateikia Savivaldybės 

administracijos darbuotojui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, apibendrintą 

informaciją apie Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus. 

20. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo apibendrina informaciją apie 

priemonių įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir susistemintus. Informacija skelbiama Įstaigos 

interneto svetainėje. 



21. Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes 

ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Veiksmų plano priemonėms įgyvendinti, teikia Įstaigos 

direktoriui motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Veiksmų plano priemonių koregavimo ar 

pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Veiksmų planas skelbiamas Įstaigos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

23. Veiksmų planas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Įstaigos direktoriaus 

įsakymu. 

___________________ 

 


