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          Patvirtina  

          UAB „Jonavos paslaugos“ 

          direktoriaus įsakymu                                                

 

 

UAB „JONAVOS PASLAUGOS“ 2023-2025 METŲ  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS  

PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

1. UAB „Jonavos paslaugos“ (toliau – Bendrovė) 2023-2025 metų korupcijos prevencijos 

programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, Žin., 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su 

korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. IX-1457 

(Žin., 2002, Nr. 10-355, Žin., 2011, Nr. 77-3727), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 2-369 

„Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 9-

340), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-

170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877) ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Šioje Programoje vartojamos  sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės 

aktuose. 

3. Programa skirta korupcijos prevencijai Bendrovėje, kurios steigėja (savininkė) yra Jonavos 

rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).  

4. Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją Bendrovėje, siekti kompleksiškai šalinti 

neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą įmonėje, atlikimo. Programa 

siekiama paskatinti darbuotojus reikšti nepakantumą korupcijai. Programos strateginės kryptys - korupcijos 

prevencija ir antikorupcinis švietimas. 

5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

6. Programa grindžiama korupcijos prevencija, Bendrovės darbuotojų antikorupciniu švietimu 

ir mokymu, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas. 

• korupcijos prevencija - veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencijos priemonių sistema;  

• antikorupcinis švietimas - antikorupcinės kultūros plėtojimas, į antikorupcinę veiklą 

įtraukiant visuomenę, skatinti nepakantumą korupcijai bei didinti visuomenės pasitikėjimą Bendrove. 

7. Programa įgyvendinama pagal direktoriaus patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių 

planą (toliau – Priemonių planas). 
 

II. BENDROVĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU  

8. 2020 m. sausio 23 d. „Transparency International“ (toliau – TI) paskelbė 2019 m. 

„Korupcijos suvokimo indekso“ (toliau – KSI) rezultatus, kurie parodo, kiek šalyje suvokiama valstybės 

bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija (matuojama 100 balų skalėje: 100 balų žymi labai skaidrią 

valstybę, 0 - labai korumpuotą). Įvertinus šiuos rezultatus Lietuvoje 2019 m.,  Lietuvos rezultatai pasikeitė 

pirmą kartą per penkerius metus: 2015 – 2018 m. Lietuva gavo 59 balus. 2019 m. „Transparency 

International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirti 60 balų iš 100 galimų ir 35 

vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 15 vietą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių, pernai ji buvo 18-ta. 

Korupcijos suvokimo indekse Lietuva gavo 1 balu daugiau ir pakilo 3 vietomis. Dabartinė Vyriausybė yra 

nusprendusi savo sėkmę mažinant korupciją matuoti ir pagal pokyčius KSI. Vyriausybės programoje 
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nurodyta, kad 2020 m. Lietuvos KSI vertinimas sieks 70 balų, Nacionalinėje kovos su korupcija 

programoje (NKKP), patvirtintoje 2015 m., numatyta, kad 2019 m. Lietuvos balas KSI neturėtų būti 

mažesnis nei 65. 

9. 2019 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras 

„Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“, kurį inicijavo LR Specialiųjų tyrimų 

tarnyba. Tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcija užima 4-ą vietą po mažų atlyginimų, 

kylančių kainų, emigracijos. Kaip labiausiai paplitusius reiškinius gyventojai nurodė, kai asmuo gydytojui 

atsidėkoja pinigais po sėkmingai atliktos operacijos – 29 %, kai naudojamasi tarnybiniu automobiliu 

asmeniniais tikslais – 29 %, kai per pažintis yra įsidarbinama į valstybės instituciją – 27 %.  Šios situacijos 

buvo dažniausiai minimos ir 2018 m. Beveik visais atvejais 2019 m. nurodžiusiųjų, kad korupcinės 

situacijos yra mažiau paplitusios, nei 2018 m. Atvirame klausime 2019 m. gyventojų nuomone labiausiai 

korumpuotos institucijos: sveikatos apsaugos institucijos – 47 %, teismai – 37 %, Seimas – 30 %. 

Dauguma gyventojų (61 %) mano, kad kyšis padeda spręsti problemas, ši dalis nuo 2007 m. nuosekliai 

mažėja. Dažniausiai visos tikslinės grupės nurodė, kad kyšininkavimas yra susietas su per mažomis 

bausmėmis (tą nurodė 51% gyventojų, 52% įmonių vadovų ir 39% valstybės tarnautojų). Dėl efektyviausių 

korupcijos mažinimo priemonių tikslinių grupių nuomonės buvo tokios: gyventojai pirmoje vietoje minėjo 

bausmių griežtinimą – 44 %, įmonių vadovai nurodė tą patį – 45 %, o valstybės tarnautojai siūlė kelti 

valstybės tarnyboje dirbančių asmenų atlyginimus – 39 %, kelti visuomenės moralę – 38%. Svarbiausiu 

informacijos šaltiniu apie korupcijos procesus visose tikslinėse grupėse išlieka televizija, tačiau sparčiai 

auga ir internetinė žiniasklaida. Tarp gyventojų išaugo žinomumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių. 

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Bendrovės 2020-2022 

m. korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu įgyvendintos šios kovos su 

korupcija programos priemonės:  

10.1. nuolat skelbta informacija Bendrovės internetiniame puslapyje;   

10.2. organizuoti mokymai antikorupcine ir viešųjų pirkimų bei privačių interesų derinimo tematika 

Bendrovės darbuotojams; 

10.3. Bendrovės internetiniame puslapyje viešai skelbiami ir atnaujinami viešųjų pirkimų planai; 

10.4. peržiūrėti ir antikorupciniu požiūriu vertinti Bendrovės direktoriaus įsakymai, darbuotojų 

pareiginiai nuostatai, tvarkos ir kt.; 

10.5. paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją; 

10.6. patvirtinta dovanų politika; 

10.7. patvirtintas elgesio kodeksas ir kt. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

11. Pirmasis tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Bendrovėje bei jas šalinti. 

12. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti: 

12.1. užtikrinti, kad Bendrovėje nuolat būtų paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją; 

12.2. užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 

bei kontrolę Bendrovėje. 

13. Antrasis tikslas - siekti didesnio Bendrovės veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, 

viešumo, atskaitingumo visuomenei. 

14. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti: 

14.1. užtikrinti kokybišką dokumentų antikorupcinį vertinimą, jų viešinimą; 

14.2. gerinti paslaugų teikimo viešumą ir atskaitingumą visuomenei; 

14.3. siekti, kad Bendrovėje būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija; 

15. Trečiasis tikslas - supažindinti Bendrovėje dirbančius asmenis, visuomenę su korupcijos 

keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

15.1. pasiekti, kad Bendrovėje būtų galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus; 

15.2. didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę 

veiklą; 

15.3. diegti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas Bendrovėje. 
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IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

16. Programos efektyvumas vertinamas pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus: 

16.1. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos parengtos ir perduotos Jonavos 

raj. savivaldybei laiku; 

16.2. mokymų skaičius, dalyvavusių mokymuose skaičius, trukmė; 

16.3. atliktų vertinimų kiekis, antikorupciniu požiūriu įvertinta 50 proc. visų dokumentų; 

16.4. priimtų ir paskelbtų dokumentų skaičiaus santykis; 

16.5. atnaujintų bei naujai pateiktų paslaugų aprašymų skaičiaus santykis; 

16.6. Bendrovės internetinėje svetainėje yra paskelbta teisės aktuose nustatytą informacija ir 

duomenys, viešųjų pirkimų planai; 

16.7. pateiktų laiku ir tinkamų privačių interesų deklaracijų skaičius – 100 proc.; 

16.8. asmenų, deklaruojančių privačius interesus, atvejų skaičius, kai asmuo nusišalina nuo 

dokumentų priėmimo proceso, jų projektų rengimo ir pan.; 

16.9. įdėtų informacijų skaičius; 

16.10. suorganizuotų seminarų skaičius,  seminarus išklausiusių darbuotojų skaičius, lyginant su 

praėjusiais metais; 

16.11. gautų, išanalizuotų pranešimų ir pasitvirtinusių pranešimų apie korupcines veikas, skaičiaus 

santykis; 

16.12. atnaujintų programų, suorganizuotų renginių korupcijos prevencijos klausimais, skaičius. 

17. Įgyvendinimo vertinimo kriterijai atsižvelgiant į numatytas priemones gali būti keičiami, 

remiantis Bendrovės 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programoje numatytais vertinimo kriterijais, 

apimant visapusišką jų įgyvendinimą. 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS STEBĖSENA, VERTINIMAS, 

ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

18. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), 

kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. 

19. Programoje numatytas priemones įgyvendina Bendrovės direktorius ir programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

 

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

20. Ši Programa finansuojama iš Bendrovės lėšų; 

21. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama Bendrovės tinklapyje. 

23. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų 

reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

___________________________ 

 

 
 


