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UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO EIGĄ PER 2020 M. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas asmuo Rezultatas 

1. Paskirti asmenį atsakingą už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

 

Direktorius Paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

 

2. Parengti ir patvirtinti korupcijos 

prevencijos programą ir 
korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo 2020-2024 m. 

priemonių planą. 
 

Direktorius ir asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Parengta ir patvirtinta korupcijos 

prevencijos programa ir 

korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo 2020-2024 m. 

priemonių planas ir paskelbtas įstaigos 
interneto svetainėje. 

 

3. Paskelbti įstaigos interneto 

svetainėje asmens atsakingo už 

įstaigos Korupcijos prevencijos 

programos ir jos priemonių plano 

įgyvendinimą ir kontrolę 

duomenis ir kontaktus. 

 

Direktorius ir asmuo, 

atsakingas už interneto 

svetainės priežiūrą 

 

Įstaigos interneto 

svetainėje paskelbti asmens, atsakingo už 

įstaigos Korupcijos prevencijos 

programos ir jos priemonių plano 

įgyvendinimą ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai. 

 

4. Nagrinėti skundus, pareiškimus, 
prašymus dėl socialinių paslaugų 

organizavimo ir kokybės, dėl 
galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų, o jiems 

pasitvirtinus nedelsiant 

Direktorius Skundų, pareiškimų, 

prašymų dėl socialinių paslaugų 

organizavimo ir kokybės, dėl 
galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų per 2020 metus negauta. 



informuoti Ukmergės rajono 

savivaldybės administraciją. 
 

5. Centro interneto svetainėje 

skelbti ataskaitą apie įstaigos 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą. 
 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

 

Centro interneto svetainėje 

www.ukmergesnspc.lt  

paskelbta ataskaita apie įstaigos 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą už 2020 m.  
 

6. Užtikrinti gyventojų informavimą 

apie įstaigoje teikiamas socialines 

paslaugas, jų gavimo ir mokėjimo 

už jas sąlygas, aprūpinimą 

techninėmis pagalbos priemonėmis. 
 

Direktorius Informacija apie įstaigoje teikiamas 
socialines paslaugas, jų gavimo ir mokėjimo 

už jas sąlygas, aprūpinimą 

techninėmis pagalbos priemonėmis 
paskelbta Centro interneto svetainėje 

www.ukmergesnspc.lt  

 

7. Kontroliuoti įstaigos korupcijos 

prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą ir pateikti informaciją 

apie priemonių vykdymą ir 
pasiūlymus dėl jų tikslinimo 

įstaigos vadovui. 
 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

 

Vykdyta įstaigos korupcijos 

prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymo stebėsena, informacija apie 
priemonių vykdymą, jų tikslinimą pateikta 
įstaigos vadovui. 

 

http://www.ukmergesnspc.lt/
http://www.ukmergesnspc.lt/

