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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

1. Jonavos rajono savivaldybės 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau - 

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos nacionalinės 

kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniu 

veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 

648, 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, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo" 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 Jonavos rajono savivaldybės institucijose, 

biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei įmonėse, kurių steigėja (savininkė) yra Jonavos rajono 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.  

4. Programą įgyvendina Jonavos rajono savivaldybės institucijos, biudžetinės ir viešosios 

įstaigos bei įmonės, kurių steigėja (savininkė) yra Savivaldybė. 

5. Programos veiklos kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas. 

6. Programa parengta 4 metų laikotarpiui. 

7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio 

priežastis ir sąlygas. 

 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

8. „Transparency International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) 2014 m. tyrime 

Lietuvai skyrė 58 balus iš 100 galimų ir 39 vietą 174 šalių sąraše. 2013 metais Lietuva gavo 57 

balus ir užėmė 43 vietą iš 177 valstybių. Pagal korupciją viešajame sektoriuje Lietuva ir vėl 

įvertinta gan prastai. 

9. Laisvosios rinkos instituto 2015 metų vertinimu Jonavos rajono savivaldybė, surinkusi 37,3 

balo iš 100, indekse užėmė 46 vietą tarp mažųjų savivaldybių. „Švietimas“ ir „Biudžetas“ – 

geriausiai įvertintos sritys. Mažiau balų skirta už „Turto valdymą“, „Komunalines paslaugas“ bei 

„Investicijas ir plėtrą“. 

10. Įvertinta Jonavos rajono savivaldybės mero 2014-10-15 išvadoje „Dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos 

(socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijų) skyrimo, teikimo ir kontrolės bei sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų  
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laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo srityse“ siūlomų 

priemonių korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti įgyvendinimas. Buvo rekomenduojama: 

10.1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014-06-23 rašte Nr. 4-

01-3542 pateiktas rekomendacijas, Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 

Jonavos rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų, būsto šildymo 

išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, ir karšto vandens išlaidų kompensacijų) skyrimo, teikimo ir 

kontrolės bei sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, 

švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo srityse paskelbti savivaldybės internetiniame 

tinklalapyje (www.jonava.lt/korupcijos prevencija); 

10.2. Priimant savivaldybės tarybos sprendimus ir administracijos direktoriaus įsakymus 

vadovautis aukštesnės galios teisės aktų nustatytomis procedūromis; 

10.3. Patvirtinus naują 2015-2025 metų Nacionalinę kovos su korupciją programą ir jos 2015-

2019 metų priemonių ir veiksmų planą, parengti Jonavos rajono savivaldybės 2015-2019 metų 

korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

11. Įgyvendinant 1-ąją rekomendaciją 2014-10-15 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų, 

būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, ir karšto vandens išlaidų kompensacijų) skyrimo, 

teikimo ir kontrolės bei sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės 

organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo srityse buvo paskelbta savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje (www.jonava.lt/darbo grupės ir komisijos/Jonavos rajono savivaldybės 

antikorupcinė komisija (2014-10-15 publikacija)). 

12. Įgyvendinant 2-ąją rekomendaciją atsižvelgiama į teisės aktų pokyčius ir reikalavimus. 

13. Įgyvendinant 3-ąją rekomendaciją Jonavos rajono savivaldybės 2015-2019 metų 

korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas bus parengtas ir patvirtintas 

iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

14. Taip pat atsižvelgiama į Jonavos rajono savivaldybės mero 2015-10-30 Išvadoje dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės turto (žemės sklypų, 

pastatų, statinių ir įrenginių) ir savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo, savivaldybės biudžeto sudarymo, tvirtinimo, vykdymo ir 

kontrolės srityse pateikiamas rekomendacijas: 

14.1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 

nuostatas, užtikrinti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. 

14.2. Užtikrinti , kad teisės aktų antikorupcinio vertinimo pažymos būtų paskelbiamos Teisės 

aktų informacinėje sistemoje. 

14.3. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės turto 

(žemės sklypų, pastatų, statinių ir įrenginių) ir savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito 

valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, savivaldybės biudžeto sudarymo, tvirtinimo, 

vykdymo ir kontrolės srityse paskelbti savivaldybės internetiniame tinklalapyje 

(www.jonava.lt/darbo grupės ir komisijos/Jonavos rajono savivaldybės antikorupcinė komisija). 

 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

15. Programos tikslai: 

15.1. siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų 

skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo 

korupcijai; 

15.2. užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą; 

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

veiklą; 

16. Programos uždaviniai: 

http://www.jonava.lt/korupcijos
http://www.jonava.lt/
http://www.jonava.lt/
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16.1. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų 

skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai; 

16.2. didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą;  

16.3. plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose. 

 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

17. Programos veiksmingumo vertinimo kriterijai:  

17.1. korupcijos paplitimo mažėjimas Savivaldybėje; 

17.2. didėjantis pasitikėjimas savivaldybės administracija. 

18. Programos uždavinių bendrieji vertinimo kriterijai: 

18.1. Kokybiniai: 

18.1.1. priimtų ir paskelbtų teisės aktų skaičiaus santykis; 

18.1.2. sudarytų viešųjų pirkimų ir privatizavimo sutarčių skaičiaus santykis su viešai paskelbtų 

viešųjų pirkimų ir privatizavimo sutarčių skaičiumi; 

18.1.3. didesnis Savivaldybės tarnautojų, įgijusių specializuotų žinių, skaičius, aukštesnė jų 

kvalifikacija; 

18.2. Kiekybiniai: 

18.2.1. Parengtų informacijų skaičius; 

18.2.2. Patikslintų galiojančių teisės aktų arba parengtų ir priimtų reikalingų teisės aktų skaičius; 

18.2.3. Surengtų susitikimų skaičius; 

18.2.4. Savivaldybės įstaigų interneto svetainėse įdėtų reklamjuosčių skaičius; 

18.2.5. Įdiegtų atnaujintų programų skaičius. 

 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS STEBĖSENA, VERTINIMAS, 

ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

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

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

20. Programoje numatytas priemones įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius ir 

programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

21. Programos įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą, atskaitomybę, kontrolę, keitimą pildymą ir 

atnaujinimą reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. 

sprendimu Nr. 75 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

 

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

22. Ši Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo 

šaltinių. 

23. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas. 
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

teisės aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama Savivaldybės interneto tinklapyje. 

25. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje 

nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

___________________________ 
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