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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

I DALIS. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

TIKSLAS – siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo 

visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai. 

 

1. UŽDAVINYS 

Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą 

visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiami rezultatai 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Skelbti informaciją apie priimtus 

norminius teisės aktus - Savivaldybės 

tarybos sprendimus, mero potvarkius, 

administracijos direktoriaus įsakymus 

internete ir kitose visuomenės 

informavimo priemonėse. 

Savivaldybės 

administracijos 

Bendrasis skyrius 

Nuolat Visuomenė bus informuota 

apie Savivaldybėje 

priimtus teisės aktus. 

Priimtų ir paskelbtų 

teisės aktų skaičiaus 

santykis. 

2. Apie viešuosius pirkimus skelbti teisės 

aktų nustatyta tvarka. Skelbti internete 

informaciją apie viešuosius pirkimus, 

vykdomus atviro ir supaprastinto atviro 

konkurso būdu ir apie savivaldybei 

priklausiančio turto privatizavimą. 

Savivaldybės 

administracijos 

Viešųjų pirkimų 

skyrius, Turto 

skyrius 

Nuolat Bus viešai skelbiama ir 

atnaujinama su viešaisiais 

pirkimais ir privatizavimu 

susijusi informacija. 

Sudarytų viešųjų 

pirkimų ir 

privatizavimo 

sutarčių skaičiaus 

santykis su viešai 

paskelbtų viešųjų 

pirkimų ir 

privatizavimo 

sutarčių skaičiumi. 



3. Viešinti informaciją apie savivaldybės 

institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas 

elektroninėje erdvėje per tam sukurtą 

informacinę sistemą. 

Savivaldybės 

administracijos 

Bendrasis skyrius, 

savivaldybės 

institucijų ir 

įstaigų atsakingi 

asmenys. 

Parengus 

reikiamų teisės 

aktų, nustatančių 

el. priemonėmis 

visuomenei 

skelbtinų 

duomenų ir 

informacijos apie 

valstybės ir 

savivaldybių 

įstaigų pajamas, 

pajamų šaltinius, 

išlaidas ir lėšų 

gavėjus – nuo 

2017 metų 

pradžios; Sukūrus 

ir įdiegus  

informacinę 

sistemą, skirtą 

informacijai apie 

savivaldybių 

įstaigų pajamas, 

pajamų šaltinius, 

išlaidas ir lėšų 

gavėjus viešinti – 

nuo 2019 metų 

pradžios. 

Pasitikėjimo Savivaldybe 

didėjimas. 

Parengtų informacijų 

skaičius. 



4. Nustatyti viešojo ir privataus sektorių 

skaidraus bendradarbiavimo būdus ir 

principus. 

 Nustačius 

problemas ir 

prireikus 

patikslinus 

galiojančius teisės 

aktus arba 

parengus ir 

priėmus 

reikalingus teisės 

aktus ar kitus 

dokumentus 

(rekomendacijas, 

taisykles, 

vadovus) – nuo 

2018 metų 

pradžios. 

Padidės viešumas ir 

atskaitingumas 

visuomenei. 

Patikslintų 

galiojančių teisės 

aktų arba parengtų ir 

priimtų reikalingų 

teisės aktų skaičius. 

5. Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių 

automobilių naudojimą savivaldybės 

įstaigose 

Savivaldybės 

administracijos 

Bendrasis skyrius, 

savivaldybės 

institucijų ir 

įstaigų atsakingi 

asmenys 

Parengus 

reikalingus teisės 

aktus – nuo 2016 

metų pradžios. 

 

Padidės viešumas ir 

atskaitingumas 

visuomenei. 

Parengtų informacijų 

skaičius. 

TIKSLAS – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą. 

 

2. UŽDAVINYS 

Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą. 

6. Didinant darbuotojų patikimumą, 

lojalumą, sąmoningumą, principingumą, 

motyvuojant juos neimti , neduoti kyšio, 

pranešti apie korupciją, organizuoti ir 

dalyvauti organizuojamuose seminaruose 

ir mokymuose antikorupcine tematika 

savivaldybės politikams, savivaldybės 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Bendrasis skyrius. 

 

2015 - 2019 

metai. 

Savivaldybės politikai, 

tarnautojai ir darbuotojai 

bus geriau supažindinti su 

korupcijos pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis. 

Didesnis darbuotojų, 

įgijusių 

specializuotų žinių, 

skaičius, aukštesnė 

jų kvalifikacija. 



administracijos darbuotojams, 

savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų 

įmonių personalui.  

7. Teikti savivaldybės įmonėms pasiūlymus, 

metodinę informaciją korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Savivaldybės 

administracijos 

asmuo, atsakingas 

už antikorupcinę 

veiklą 

savivaldybės 

antikorupcijos 

komisija. 

2015 - 2019 

metai. 

Sumažės korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

Surengtų susitikimų 

skaičius. 

 

 

II DALIS. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 

 

TIKSLAS – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

 

3. UŽDAVINYS 

Plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiami rezultatai 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

8. Skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas 

ir jų viešinimą: savivaldybės įstaigų 

interneto svetainėse įdėti reklamjuostes 

(reklamjuostę interneto svetainėse gali 

turėti visi pageidaujantieji) su nuorodą, kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos 

apraiškomis. 

Savivaldybės 

administracijos 

Bendrasis skyrius, 

savivaldybės 

institucijų ir 

įstaigų atsakingi 

asmenys. 

Iki 2016-06-30. Didės visuomenės 

nepakantumas korupcijai, 

didesnė visuomenės dalis 

įsitrauks į antikorupcinę 

veiklą. 

Savivaldybės įstaigų 

interneto svetainėse 

įdėtų reklamjuosčių 

skaičius. 

9. Diegti atnaujintas antikorupcinio 

formaliojo švietimo mokyklose ir 

neformaliojo švietimo programas į 

mokomuosius dalykus 

Savivaldybės 

administracijos 

švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius, 

formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo įstaigos. 

Parengus 

neformaliojo 

švietimo 

programas – nuo 

2017 metų.  

Plėsis antikorupcinis 

visuomenės švietimas. 

Įdiegtų atnaujintų 

programų skaičius. 



 

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai atsižvelgiant į numatytas priemones gali būti keičiami, remiantis Jonavos rajono savivaldybės 2015-2019 m. 

korupcijos prevencijos programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų įgyvendinimą. 
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