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2023-2025  METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

I DALIS. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

I. TIKSLAS – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Bendrovėje bei jas šalinti. 

 

   1. Uždavinys - užtikrinti, kad nuolat Bendrovėje būtų paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją. 

 
Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pasikeitus už 

korupcijos 

prevenciją 

atsakingam 

darbuotojui, gali 

būti nepaskiriamas 

naujas asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją. 

Nutraukus darbo sutartį su 

už korupcijos prevenciją 

atsakingu darbuotoju per 

vieną mėnesį paskirti kitą 

asmenį šioms pareigoms 

užimti. Kol nėra paskirtas 

naujas atsakingas asmuo, už 

korupcijos prevenciją yra 

atsakingas Bendrovės 

vadovas. 

Bendrovės 

direktorius 

1 mėn. naujam 

darbuotojui 

paskirti. Ar 

buvo paskirtas 

naujas asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

sutikrinama 

kiekvienais 

metais iki 

sausio 31 d. 

Bus užtikrintas korupcijos 

prevencijos įgyvendinimas 

Bendrovėje.  

 

Bendrovėje yra paskirtas darbuotojas 

atsakingas už korupcijos prevenciją 

   2. Uždavinys - užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę Bendrovėje. 

 

Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

2. Korupcijos 

prevencijos 

programos 

vykdymas gali būti 

nevykdomas, 

nekotroliuojamas ir 

sukelti neigiamus 

padarinius. 

Parengti ir perduoti Jonavos 

raj. savivaldybei korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo ataskaitas. 

Už korupcijos 

prevenciją atsakingas 

darbuotojas 

Kiekvienais 

metais iki 

spalio 1 d. 

Vykdyti korupcijos 

prevencijos programą ir laiku 

pateikti bei perduoti Jonavos 

raj. savivaldybei ataskaitas. 

Korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimo ataskaitos parengtos ir 

perduotos Jonavos raj. savivaldybei laiku.  

 



 

II. TIKSLAS – siekti didesnio Bendrovės veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei 
 

   1. Uždavinys – užtikrinti kokybišką dokumentų antikorupcinį vertinimą, jų viešinimą. 
Eil. Nr. Problema Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

3. Gali paaiškėti, kad 

atliekant dokumentų 

antikorupcinį 

vertinimą nėra 

nustatomos 

antikorupciniu 

požiūriu rizikingos 

nuostatos. 

Dalyvauti mokymuose 

dokumentų antikorupcinio 

vertinimo klausimais. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas 

Kiekvienais 

metais iki 

gruodžio 31 d. 

Perteiktos žinios, būtinos 

asmenims, atliekantiems 

dokumentų antikorupcinį 

vertinimą, tobulinami 

įgūdžiai,  mažėja korupcijos 

rizika.  

Mokymų skaičius, 

dalyvavusių mokymuose skaičius, trukmė.  

 

4.  Antikorupciniu 

požiūriu gali būti 

vertinami ne visi 

Bendrovės 

dokumentai. 

Atlikti antikorupcinį teisės 

aktų vertinimą, ypatingą 

dėmesį skirti antikorupciniu 

požiūriu vertinant 

dokumentus, dėl kurių gali 

kilti interesų konfliktai. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas 

Kiekvieną 

mėnesį 

Dokumentuose bus 

pašalintos korupcijos 

prielaidos. 

Atliktų vertinimų kiekis, antikorupciniu 

požiūriu įvertinta 50 proc. visų dokumentų.  

5. Visuomenei gali 

trūkti informacijos 

apie Bendrovėje 

vykdomą korupcijos 

prevenciją. 

Skelbti informaciją ir 

dokumentus, susijusius su 

korupcijos prevencija 

Bendrovėje internete ir kitose 

visuomenės informavimo 

priemonėse. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas 

Nuolat Visuomenė bus informuota 

apie Bendrovėje vykdomą 

korupcijos prevenciją. 

Priimtų ir paskelbtų dokumentų skaičiaus 

santykis. 

2. Uždavinys - gerinti paslaugų teikimo viešumą ir atskaitingumą visuomenei.  

6. Bendrovės interneto 

svetainėje gali būti 

pateikiama neišsami, 

ne visuomet aktuali 

informacija apie 

teikiamas paslaugas. 

Bendrovės interneto 

svetainėje pateikti ir nuolat 

atnaujinti paslaugų teikimo 

aprašus. 

Skyrių vedėjai Nuolat Bus atnaujinta informacija 

apie teikiamas paslaugas. 

Atnaujintų bei naujai pateiktų paslaugų 

aprašymų skaičiaus santykis. 

7.  Visuomenei trūksta 

informacijos apie 

Bendrovės veiklą ir 

vykdomus 

viešuosius pirkimus. 

Skelbti Bendrovės 

internetinėje svetainėje teisės 

aktuose nustatytą informaciją 

ir duomenis, viešųjų pirkimų 

planus. 

Skyrių vedėjai, 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 

Nuolat Bus viešai skelbiama ir 

atnaujinama informacija. 

Bendrovės internetinėje svetainėje yra 

paskelbta teisės aktuose nustatytą 

informacija ir duomenys, viešųjų pirkimų 

planai. 

 

3. Uždavinys - siekti, kad Bendrovėje būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija. 
8. Viešųjų ir privačių 

interesų 

neatskyrimas yra 

viena iš prielaidų, 

galinčių pasireikšti 

Bendrovėje. 

Kontroliuoti, ar asmenys laiku 

ir tinkamai pateikia privačių 

interesų deklaracijas ir, esant 

poreikiui, juos konsultuoti. 

Viešųjų pirkimų 

specialistas  

Kiekvienais 

metais iki 

liepos 31 d. ir 

gruodžio 31 d. 

Nustatytų pažeidimų ir 

suteiktų konsultacijų skaičius. 

 

Pateiktų laiku ir tinkamų privačių interesų 

deklaracijų skaičius –  

100 proc. 



 
9. Viešųjų ir privačių 

interesų galimai 

kylančių konfliktų 

kontrolė ir 

nustatymas. 

Nustatyti Bendrovėje privačių 

interesų konfliktus 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 

Nuolat Darbuotojai vykdantys 

viešuosius pirkimus yra  

nepriekaištingos reputacijos  

Asmenų, deklaruojančių privačius 

interesus, atvejų skaičius, kai asmuo 

nusišalina nuo dokumentų priėmimo 

proceso, jų projektų rengimo ir pan. 

II DALIS. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 

   III. TIKSLAS – supažindinti Bendrovėje dirbančius asmenis, visuomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą 

korupcijos apraiškoms. 

   1. Uždavinys - pasiekti, kad Bendrovėje būtų galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus. 

 
10. Bendrovėje gali būti 

nesudarytos 

galimybės 

asmenims pranešti 

apie galimai 

padarytas 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas 

veikas ar netinkamą 

darbuotojų. 

Sudaryti galimybes gyventojams 

pateikti anoniminius pranešimus 

apie korupcinio pobūdžio 

apraiškas Bendrovėje, užtikrinti 

asmenims galimybę anonimiškai 

telefonu ir elektroniniu paštu 

pranešti apie korupcines 

apraiškas. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas 

Kiekvienais metais 

iki gruodžio 31 d. 

Sudaryta galimybė Bendrovės 

interneto tinklalapyje, 

patalpose pateikti pranešimus. 

Gyventojai, būdami užtikrinti 

dėl anonimiškumo, galės 

saugiai reikšti nuomonę apie 

jiems žinomas korupcijos 

apraiškas. 

Įdėtų informacijų skaičius. 

11. Nepakankamos 

darbuotojų žinios 

korupcijos 

prevencijos srityje. 

Organizuoti seminarus ir kursus 

darbuotojams  korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas 

Kiekvienais metais 

iki gruodžio 31 d. 

Darbuotojai bus supažindinti 

su korupcijos prevencijos 

būdais, priemonėmis ir vengs 

galimų korupcijos apraiškų 

savo veikloje. 

Suorganizuotų seminarų skaičius,  

seminarus išklausiusių darbuotojų 

skaičius, lyginant su praėjusiais metais. 

   2. Uždavinys - didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

12. Gautos informacijos 

aktualumas ir 

nagrinėjimas, tiriant 

visą gautą 

informaciją, ne tik 

pavienius atvejus. 

Analizuoti gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio apraiškas 

Bendrovėje, parengti pasiūlymus 

bei išvadas. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas 

Per 1 mėnesį nuo 

informacijos apie 

anoniminius 

telefoninius 

skambučius, 

pranešimus, gautus 

elektroniniu paštu, 

susijusius su 

galimomis 

korupcijos 

apraiškomis, 

gavimo. 

Išanalizavus gautus 

pranešimus, bus galima 

reaguoti į galimai korupcinio 

pobūdžio veikas, jas tirti, o 

esant pagrindui – perduoti 

medžiagą kompetentingoms 

institucijoms. 

Gautų, išanalizuotų pranešimų ir 

pasitvirtinusių pranešimų apie korupcines 

veikas, skaičiaus santykis. 

    3. Uždavinys - diegti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas Bendrovėje. 

13. Galimai 

nepakankamas 

švietimas pagal 

Diegti atnaujintas antikorupcinio  

švietimo temas į pranešimus, 

susirinkimų dienotvarkes, 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

Kiekvienais metais Plėsis darbuotojų 

antikorupcinis švietimas, 

formuosis nepakantus 

Atnaujintų programų, suorganizuotų 

renginių korupcijos prevencijos 

klausimais, skaičius. 



valstybines 

programas apie 

korupcijos daromą 

žalą visuomenei. 

organizuoti korupcijos 

prevencijai skirtus renginius. 

darbuotojas požiūris į korupcijos reiškinį. 

 

 

 

 
 

  

 

 


