PATVIRTINTA
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro
direktoriaus 2022 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. Į-1-30

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2021–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
ATASKAITA UŽ 2021 METUS
I DALIS. KORUPCIJOS PREVENCIJA
TIKSLAS – teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti
tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės
mechanizmą.
1.UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI, STIPRINTI DARBUOTOJŲ
ATSPARUMĄ KORUPCIJAI.
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (ai)

1
1.

2
Užtikrinti
Jonavos
rajono
neįgaliųjų
veiklos
centro
viešųjų
pirkimų
skaidrumą.

3
Apie
viešuosius
pirkimus
skelbta teisės
aktų nustatyta
tvarka.

4
Viešųjų
pirkimų
organizatorius.

2.

Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę.
Viešinti
informaciją
apie Jonavos
rajono
neįgaliųjų
veiklos
centro

Įvertintos
Jonavos rajono
neįgaliųjų
veiklos centro
sritys, kuriose
egzistuoja
tikimybė
korupcijos
apraiškoms
(lėšų
efektyvus

Veiklos centro
direktorius.
Atsakingi
asmenys
už
įstaigos
interneto
svetainės
tvarkymą.

Įvykdymo
terminas

5
Nuolat.

Savivaldybės
administracijos
nustatyta tvarka
ir terminais.

Laukiamo
rezultato
vertinimo
kriterijai
6
Sudarytų viešųjų
pirkimų sutarčių
skaičiaus santykis
su
viešai
paskelbtų viešųjų
pirkimų sutarčių
skaičiumi. Viešai
skelbiama
ir
atnaujinama
su
viešaisiais
pirkimais susijusi
informacija
padeda išvengti
korupcijos
pasireiškimo
galimybių.

Nustatyta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
ir
priimtos
priemonės
korupcijos lygiui
mažinti.
Įstaigos
internetiniame
puslapyje

Priemonės
įgyvendinimas

7
Įvykdyta per 2021
m.:
Pirkimai per Centrinę
viešųjų
pirkimų
sistemą buvo vykdyti
Jonavos
rajono
savivaldybės
administracijos
Viešųjų
pirkimų
skyriaus: sudaryta 10
sutarčių,
kurios
paskelbtos CVP IS
sistemoje
pagal
Viešųjų
pirkimų
įstatymo
tvarką.
Pirkimai per CPO
nebuvo
vykdomi
vadovaujantis
Viešųjų
pirkimų
įstatymo
25
str.
pakeitimais.
Įvykdyta: Paskelbti
Finansinių ataskaitų,
biudžeto
išlaidų
sąmatos
vykdymo
ataskaitų rinkiniai (iš
viso 8), darbuotojų
atlyginimų vidurkiai
(iš viso 4 ketvirčių).

2
pajamas,
išlaidas,
darbuotojų
darbo
užmokestį.

panaudojimas,
paskelbtos
turto apskaita,
finansinės
vidaus audito
ataskaitos,
analizė ir kt.).
darbuotojų
Finansinių
atlyginimų
ataskaitų ir kt.
vidurkiai ir kita
dokumentų
informacija
skelbimas
užtikrina viešumą.
internetinėje
svetainėje
www.jnvc.lt
3.
Užtikrinti
Jonavos rajono Centro
Nuolat
Paskelbta
Įvykdyta: Paskelbti
informacijos neįgaliųjų
specialistas
informacija
Centro
korupcijos
apie
veiklos centro atsakingas už
užtikrina viešumą, prevencijos
2021–
korupcijos
internetinėje
korupcijos
darbuotojų
2023 m. programa ir
prevenciją
svetainėje
prevencijos ir
dalyvavimas
jos
įgyvendinimo
Jonavos
www.jnvc.lt
kontrolės
mokymuose
priemonių planas ir
rajono
paskelbti
vykdymą.
mažina korupcijos asmens, atsakingo už
neįgaliųjų
įstaigos
pasireiškimo
korupcijos prevenciją
veiklos
Korupcijos
tikimybę.
bei
kontrolę,
centre
prevencijos
kontaktiniai
viešumą.
2021–2023 m.
duomenys.
programa ir jos
įgyvendinimo
priemonių
planas
bei
asmens,
atsakingo už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
duomenys ir
kontaktai.
4.
Parengti ir Jonavos rajono Centro
Pasibaigus
Darbuotojų
ir Įvykdyta: Paskelbta
paskelbti
neįgaliųjų
specialistas
kalendoriniams
visuomenės
ataskaita
apie
ataskaitą
veiklos centro atsakingas už metams
iki supažindinimas su priemonių
plano
apie įstaigos internetinėje
korupcijos
vasario 15 d.
korupcijos
vykdymą.
Korupcijos
svetainėje
prevencijos ir
prevencijos
prevencijos
www.jnvc.lt
kontrolės
programos
programos
paskelbta
vykdymą.
įgyvendinimo
įgyvendinim ataskaita apie
rezultatais.
o priemonių įstaigos
plano
Korupcijos
vykdymą.
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių
plano
vykdymą.
II DALIS. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS
TIKSLAS – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
2. UŽDAVINYS
PLĖTOTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ.
Eil. Problema
Priemonė
Vykdytojas (- Įvykdymo
Laukiamo
Priemonės
Nr.
ai)
terminas
rezultato
įgyvendinimas

3

1
1.

Skatinti
korupcijos
prevenciją
skelbiant
informaciją,
kur kreiptis
susidūrus su
korupcijos
apraiškomis;
reguliariai
tikrinti
Veiklos
centro
patalpose
įrengtą
anoniminę
dėžutę, skirtą
darbuotojų ir
klientų
prašymams,
pageidavima
ms,
skundams;
Veiklos
centro
darbuotojų ir
klientų
švietimas
korupcijos
prevencijos
klausimais.

2
Skatinta
ir
viešinta
korupcijos
prevencijos
iniciatyva:
centro
internetinėje
svetainėje
www.jnvc.lt
patalpinant
informaciją,
kur
kreiptis
susidūrus su
korupcijos
apraiškomis.

3
Centro
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą.

4
2021–2023 m.

vertinimo
kriterijai
5
Užtiktina viešumą
ir sudaro galimybę
asmenims
anonimiškai
pranešti
apie
korupcijos
apraiškas.

______________________________

Raštvedė Jūratė Petrauskienė, tel. 8 349 60012

6
Paskelbta:
Centro
interneto svetainėje
informacija,
kur
kreiptis susidūrus su
korupcijos
apraiškomis.
Reguliariai
tikrinta
anoniminė
dėžutė,
paliktų prašymų ar
skundų nerasta. 8
Centro
darbuotojai
klausė
nuotolines
Specialiųjų
tyrimų
tarnybos
paskaitas
„Korupcijos
samprata ir
pasireiškimas
Lietuvoje.
Interesų
konfliktai
ir
jų
valdymas.“
ir
„Korupcijos samprata
ir
pasireiškimas
Lietuvoje.
Korupciniai
nusikaltimai
ir
atsakomybė“.
Paskaitose
girdėta
informacija
darbuotojai
pasidalino su klientais
jiems
suprantama
forma.

