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JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

2021 - 2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Finansavimas 

1 2 3 4 5 6 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 

Padėti įgyvendinti 

Nakvynės namų tikslus, 

vertinti korupcijos 

pasireiškimo riziką, 

siekiant išvengti 

interesų konflikto. 

Įvertintų teisės aktų 

projektų ir teisės 

aktų skaičius ir juose 

nustatytas didelis ar 

vidutiniškas 

korupcijos rizikos 

skaičius 

Pagerės 

priimamų teisės 

aktų kokybė 

Nuolat   Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Skatinti darbuotojus diegti 

idėjas korupcijos 

prevencijai įgyvendinti 

Ugdyti darbuotojų 

nepakantumą 

korupcijos apraiškoms, 

skatinti pranešti apie 

korupcijos apraiškas. 

Įvertintos nustatytos 

korupcijos apraiškos  

Korupcijos 

priežasčių ir 

neigiamų sąlygų 

pašalinimas 

Nuolat Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Nustatyti nakvynės namų 

darbuotojų privačių 

interesų konfliktus 

Asmens nušalinimas 

nuo sprendimų 

rengimo, svarstymo ir 

priėmimo, jei tai sukels 

interesų konfliktą 

Asmenų, 

deklaruojančių 

privačius interesus, 

atvejų skaičius, kai 

asmuo nusišalina 

nuo sprendimo 

priėmimo proceso 

Jonavos 

nakvynės namų 

atsakingais 

darbuotojais 

dirba tik 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenys 

Nuolat  Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Žmogiškieji 

ištekliai 



2 

 

4. Skelbti informaciją apie 

priimtus norminius aktus 

internete ir kitose 

visuomenės informavimo 

priemonėse 

Užtikrinti visuomenės 

informavimą apie 

priimtus norminius 

teisės aktus 

Priimtų ir paskelbtų 

teisės aktų skaičiaus 

santykis 

Visuomenė 

informuota apie 

Nakvynės 

namuose 

priimtus teisės 

aktus 

Nuolat  Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Įstaigos 

biudžetas 

5. Apie viešuosius pirkimus 

skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

Įvardinti kokia 

informacija turi būti 

skelbiama viešai, 

nustatyti atsakomybę 

už procedūrų 

nesilaikymą. 

Sudarytų viešųjų 

pirkimų sutarčių 

skaičiaus santykį su 

viešai paskelbtų 

viešųjų pirkimų 

sutarčių skaičiumi 

Bus viešai 

skelbiama ir 

atnaujinama su 

viešaisiais 

pirkimais 

susijusi 

informacija.   

2021-2023 m. 

IV ketv. 

Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Įstaigos 

biudžetas 

6. Peržiūrėti Jonavos 

nakvynės namų 

darbuotojų pareiginius 

nuostatus, darbuotojų 

darbo užmokesčio, 

priemokų skyrimą ir 

įtraukti esant būtinybei, 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas, 

teisinės atsakomybės 

priemones 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo galimybę 

vykdant pareiginiuose 

nuostatuose numatytas 

funkcijas, darbo 

užmokesčio skyrimo 

teisingumą 

Patikslintų 

pareigybės aprašymų 

skaičius, 

supažindinimas 

darbuotojų su darbo 

užmokesčio įstatymų 

pakeitimais. 

Bus nustatyta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė ir 

priimtos 

priemonės 

korupcijos lygiui 

sumažinti 

Esant įstatymų 

pasikeitimams 

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

PRIEMONĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI 

9. Nustatyti korupcijos 

tikimybę 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Jonavos nakvynės 

namuose 

 Bus nustatyta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė  

pateiktas 

motyvuota 

išvada dėl 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

2021-2023 m. 

III ketv. 

Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Žmogiškieji 

ištekliai 



3 

 

10. Parengti ir teikti Jonavos 

nakvynės namų direktoriui 

pasiūlymus korupcijos 

prevencijos užtikrinti 

LR Korupcijos 

prevencijos įstatymo 

reikalavimų 

įgyvendinimas Jonavos 

nakvynės namuose 

Pasiūlymų paketas, 

priemonių planas 

Patikslintas 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

planas 

Per 20 darbo 

dienų nuo 

pasiūlymo 

gavimo 

Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

PRIEMONĖS JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI 

12. Skelbti įvykdytų 

korupcijos prevencijos 

priemonių rezultatus 

Jonavos nakvynės namų 

interneto svetainėje: 

www.jonavosnn.lt 

Informuoti visuomenę 

apie įvykdytas ir 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones  

Oficialių pranešimų 

apie korupcijos 

prevencijos 

priemones skaičius 

Pasitikėjimas 

Jonavos 

nakvynės namų 

įstaiga 

Nuolat Asmuo, 

atsakingas už 

antikorupcijos 

programos 

vykdymą 

Įstaigos 

biudžetas 

 

 

   ______________________________________________________________ 


