
TELSIT) RAJONO SENELIT) GLOBOS NAMT) 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIT) PLANO JGYVENDINIMO 

2022 METV ATASKAITA 

Eil. Pl'iemones pavadinimas Vykdymo Vykdytojai Priemones 
Nr. laikotarois il!YVendinimas 
I. Korupcijos tikimybes 2022 m. II Korupcijos Telsi4 rajono seneli4 

senelit) namuose ketvirtis prevencijos globos namuose 
nustatymas komisija korupcijos pasireiskimo 

tikimybe galima viesqj4 
pirkim4 srityje, Seneli4 
nam4 kokybes politikoje. 
Seneli4 namuose galima 
minimali korupcijos 
tikimybe ir ji yra 
kontroliuoiama. 

2. Surinkti informacij4 de! Esant poreikiui Direktorius 2022 metais nebuvo 
kreipimosi i Lietuvos kreiptasi i Lietuvos 
Respublikos specialiqj4 Respublikos specialiqjtJ 
tyrim4 tarnybii de! tyrim4 tarnybl! de! 
informacijos apie asmeni, informacijos apie 
siekianti eiti pareigas, asmenj, siekianti eiti 
numatytas Korupcijos pareigas. 
prevencijos jstatymo 9
straiosnio 6 dalvie

3. Kontroliuoti ir koordinuoti Esant poreikiui Korupcijos Nustacius korupcijos 
Seneli4 nam4 Korupcijos prevencijos faktus, patei kiami 
prevencijos programos komisijos direktoriui pasiiilymai 
priemonit1 piano pinnininkas de! korupcijos 
jgyvendinimo vykdymii prevencijos priemoni4 ir 

kontroles Seneli4 
namuose, siekiant kad 
korupcijos nustatyti 
faktai nepasikartot4. 
2022 metais korupcijos 
atvej11 Seneli4 namuose 
nenustatvta. 

4. Teikti Korupcijos Esant poreikiui, Korupcijos 2022 metais nebuvo 
prevencijos programos, bet ne reciau, prevencijos teikti Kornpcijos 
priemoni4 piano kai p kart!! per komisija programos, priemoni4 
igyvendinimo dvejus metus piano jgyvendinimo 
patikslinimus, pasiu!ymus patikslinimai bei 

-
pa&IO!vmai. 

5. Vie�ai skelbti Seneli4 Nuolat Direktorius Viesumui uztikrinti 
nam4 kontaktus, kuriais Korupcijos skelbiama informacija 
paslauglf gav¢Jai ir j4 prev11noijon Tdiiq rAjvl!u uut1:>li4 
artimieji galettJ tiesiogiai lrnmisija glohor. nnm11 
mtonnuoh be, pateikti internetiniame puslapyje 
klausimus ar pasiiilymus www.telsiusn.lt 
anonimi§kai 2022 metais negauta 

�kundu d�J ga!imu 



korupcinio pobiidzio 
nusikalstamq veiktJ. 

6. Informuoti darbuotojus Esant poreikiui Direktorius fstaigos darbuotojai buvo 
apie pasekmes uz Korupcijos inform.uoti apie 
korupcinio pobiidzio prevencijos pasekmes uz korupcinio 
nusikalstaml! veik4 komisija pobiidzio veik\j darym<}, 
darymq aptarta kaip isvengti 

interestJ konflikto, koki4 
veiksm4 imtis norint 
isvengti korupcini4 
apraisku istaigoie. 

7. Surinktos informacijos de! Kart<} metuose Korupcijos Seneliq narnq darbuotoj4 
teikiamq paslaug4 prevencijos funkcijos, uzdaviniai yra 
organizavimo, kokybes bei komisija reglamentuoti darbuotojq 
prieinamumo pareigybil! aprasymuose, 
apibendrinimas ir analizes vidaus tvarkos taisyklese, 
paviesinimas bei Seneli4 namuose 
priemoniq iskeltoms vykdoma teikiam4 
problemoms priemimas paslaugt1 kokybes 

politika. Seneli4 nam4 
veikla nera susijusi su 
leidimq, lengvatlj ir 
kitokiq teisi4 suteikimu 
ar apribojimu. T vairioms 
veiklos sritims yra 
sudarytos komisijos, 
darbas reglarnentuotas 
Seneliq namq 
nuostatuose ir vidaus 
tvarkose. Seneliq 
narnuose veikia 
gyventojq Taryba 
Seneliq narnuose 
nenaudojama valstybes 
paslapti sudaranti 
informacija. SenelitJ 
namq kokybes politikoje 
yra numatytos priemones 
saugoti konfidencialiq 
informaciia. 

8. Rasytini4 prasym4, Gavus prasymq, Korupcijos 2022 metais nebuvo 
skund4 bei pasiulymq del skundq, prevencijos gautas nei vienas 
korupcini\j veikq bei pasiiilyrnq komisija rasytinis skundas, 
pasiiilymq nagrinejimas ir pasiiilymas de! 
korekciniq veiksmq korupcinio pobiidzio 
nustatymas veiku. 

9. jstaigos vadovaujanciq Esant poreikiui Direktorius 2022 metais 
darbuotoj4 susitikimq Korupcijos neorganizuoti susitikimai 
organizavimas su paslaug4 prevencijos su gyventojais ir j4 
gavejais ir j4 artimaisiais, komisija artimaisiais. Seneliq 
Seneliq nam4 Tarybos nam4 Tarybos 

pirmininkas jtrauktas j 



nariais ir reagavimas i Korupcijos prevencijos 
gautlj infomiacij11 komisijll ir esant 

poreikiui informuoja 
Seneli4 nam4 gyventojus 
apie galimas korupcijos 
aoraiskas. 

I 0. Gautos ir apibendrintos Esant poreikjui Direktorius 2022 metais pranesim4 
informacijos apie galimas Korupcijos apie galimas korupcijos 
korupcines veikas Seneli4 prevencijos vei.kas negauta ir 
namuose aptarimas bei komisija korupcini4 atvej4 
prevencini4 priemonit1 nenustatyta. 
nustatvmas 

11. Seneli4 nam4 Teises aktq Korupcijos 2022 metais 
vadovattjanci4 darbuotojq nustatytu laiku prevencijos vadovaujantys 
privaciq ir viesljjq interest) komisija darbuotojai privaciq ir 
deklaracij4 pildymas vies4i4 interesq 

deklaracijas pilde teises 
aktn nustatvta tvarka. 

12. Vies4i4 pirkim4 Nuolat Direktorius Seneli4 namuose viesieji 
procediiros ir istekliq Korupcijos pirkimai vykdomi pagal 
naudojimo kootrole prevencijos galiojancius teises aktus. 

k.omisija 
13. Seneliq namtt darbuotojt1 Kartlj metuose Direktorius 2022 metais IV ketvirtyje 

mokymai/seminarai Esant poreikiui Korupcijos buvo suorgaoizuoti 
antikorupcine tema ir dazniau prevencijos darbuotojq mokymai 

komisija korupcijos prevencijos 
klausimais. 

14. Informacijos apie Nuolat Korupcijos Visa informacija 
teikian1as paslaugas prevencijos skelbiama'Telsiq rajono 
viesinimas komisija senelit1 globos namq 

internetiniame puslapyje 
www.telsiusn.lt 
Seneli4 namq ir 
padaliniq skelbimo 
vietose skelbiama 
informacija kur galima 
kreipris susidiirus su 
korupcinio pobiidzio 
veika. 

15. Korupcijos prevencijos Kiekvienais Korupcijos Korupcijos prevencijos 
programos ir jos metais iki prevencijos programa ir jos 
igyvendinimo piano vasario Id. komisija jgyve:ndinimo planas 
skelbimas skelbirunas Telsh1 rajono 

cenoliq globoJ nnmq 
intornctlJ\lumc puslapyjc: 
www.tcbiu�n.lt, 
visuotiniame gyventojq ir 
darbuotoi ti susirinkime. 

16. Senelilj namuose Nustacius fakt11 Direktorius 2022 metais korupcijos 
nustatytq korupcinio Korupcijos atvej4 nenustatyta 
pobiidzio nusikalstamq prevencijos 
veik:u viesinimas komisiia 



17. Bendradarbiavimas su Esant poreikiui Direktorius 2022 metais nebuvo 
korupcinius nusikaltimus Korupcijos kreiptasi i korupcinius 
tiriancia valstybes prevencijos nusikaltimus tiriancias 
institucija Specialiljj4 komisija valstybes institucijas ir 
tyrimt1 tamyba ir kitomis Specialiaj4 tyrim4 
instituciiomis tarnyba. 

('',/-(; ..-,,-,Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Elena Maziliauskiene .:::;; A( 
Korupcijos prevencijos komisijos nariai: 

Zydriine Stirbiene �<// 
Ingrida Teniukiene <f::j 
Irma Beresneviciene 'ti) 
Rita Dobrovolskyte !t 
Reda Sabaliauskiene 

Gyventojt! Tarybos pirminiI as Romualdas Trumpis 
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