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DĖL JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2021 - 2023 METŲ PRIEMONIŲ 2021 M. ATASKAITOS PATEIKIMO 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojas Ataskaita 

1 2 7 8 

PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO 

SKAIDRUMUI UŽTIKRINTI 

1. Antikorupciniu požiūriu 

vertinti teisės aktų 

projektus bei teisės 

aktus, dėl kurių gali kilti 

interesų konfliktas 

 Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Visapusiškai vertinta korupcijos 

pasireiškimo rizika, interesų 

konflikto išvengta. 

2. Skatinti darbuotojus 

diegti idėjas korupcijos 

prevencijai įgyvendinti 

Direktorius Korupcijos apraiškų nenustatyta. 

Naujų idėjų nepateikta. 

3. Nustatyti nakvynės 

namų darbuotojų 

privačių interesų 

konfliktus 

 Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Asmenų, deklaruojančių privačius 

interesus, atvejų, kai asmuo 

nusišalina nuo sprendimo priėmimo 

proceso, nebuvo. 

4. Skelbti informaciją apie 

priimtus norminius 

aktus internete ir kitose 

visuomenės 

informavimo 

priemonėse 

Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti pagrindiniai įstaigos teisės 

aktai – nuostatai, veiklos ataskaita, 

finansinės būklės ataskaita, 

informacija apie darbo užmokestį. 

5. Apie viešuosius 

pirkimus skelbti teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Apie viešuosius pirkimus paskelbta 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

6. Peržiūrėti Jonavos 

nakvynės namų 

darbuotojų pareiginius 

nuostatus, darbuotojų 

darbo užmokesčio, 

priemokų skyrimą ir 

įtraukti esant būtinybei, 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas, 

teisinės atsakomybės 

priemones 

Direktorius Korupcijos pasireiškimo galimybės, 

vykdant pareigybių aprašymuose 

numatytas funkcijas nenustatyta. 

Planuojant racionalesnį ir 

efektyvesnį įstaigos valdymą, buvo 

keičiama įstaigos struktūra. 

Atnaujinti pareigybių aprašymai, 

gyventojų vidaus tvarkos taisyklės. 

PRIEMONĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI 

9. Nustatyti korupcijos 

tikimybę 

Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Nakvynės namų direktoriaus 

įsakymu paskirtas atsakingas asmuo 

teikti direktoriui veiklos sričių, 



kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir 

vertinimo aprašymus. Ataskaita 

apie šias veiklos sritis pateikta. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

10. Parengti ir teikti 

Jonavos nakvynės namų 

direktoriui pasiūlymus 

korupcijos prevencijos 

užtikrinti 

Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Pasiūlymų nebuvo pateikta. 

PRIEMONĖS JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI 

12. Skelbti įvykdytų 

korupcijos prevencijos 

priemonių rezultatus 

Jonavos nakvynės namų 

interneto svetainėje: 

www.jonavosnn.lt 

Asmuo, atsakingas už 

antikorupcijos programos 

vykdymą 

Jonavos nakvynės namų 2021 m. 

ataskaita paskelbta įstaigos 

svetainėje www.jonavosnn.lt 

 

 

  ________________________________________________ 

http://www.jonavosnn.lt/

