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JONAVOS GLOBOS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

2014-2016 METŲ PRIEMONIŲ 2016 METŲ ATASKAITA 

 

 

PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO SKAIDRUMUI UŽTIKRINTI 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  

pavadinimas 

Vykdytojas Ataskaita 

1. Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų 

projektus bei teisės aktus dėl kurių gali kilti 

interesų konfliktas 

Antikorupcinė 

komisija 

Sistemingai ir visapusiškai vertinta korupcijos pasireiškimo rizika, 

interesų konflikto išvengta. 

2. Skatinti darbuotojus, diegiančius idėjas 

korupcijos prevencijai įgyvendinti 

Direktorius Korupcijos apraiškų nenustatyta. Naujų idėjų nepateikta. 

3. Nustatyti Jonavos globos namų įstaigoje viešųjų 

ir privačių interesų konfliktus 

Antikorupcinė 

komisija 

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 

Atsakingas už 

viešinimą 

asmuo 

Įstaigos interneto svetainėje paskelbti pagrindiniai įstaigos teisės aktai 

– nuostatai, veiklos ataskaita, finansinės būklės ataskaita, informacija 

apie darbo užmokestį. 

5. Sistemingai atnaujinti įstaigos veiklą 

reglamentuojančias taisykles, tvarkas 

Paskirtas ar 

įgaliotas 

asmuo 

Per 2014 metus atnaujintas įstaigos veiklos apskaitos vadovas, 

darbuotojų bei gyventojų veiklą, paslaugų teikimą reglamentuojantys 

teisės aktai. Patvirtintos naujos „Jonavos globos namų supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklės“ (Jonavos globos namų direktoriaus 

įsakymas 2014-01-07 Nr.V1-02) Atnaujinta 19 komisijų bei paskirti 

35 atsakingi už įstaigos veiklos kokybišką funkcionavimą asmenys 

(Globos namų direktoriaus įsakymas 2014 m. sausio 17 d. Nr. V1 - 07) 

6. Atsiskaityti Antikorupcijos komisijai apie Atsakingi už Atsiskaityta antikorupcijos komisijai apie įvykdytus viešųjų pirkimų 

mailto:astrauskienedalia@gmail.com


įvykdytus viešųjų pirkimų konkursus viešuosius 

pirkimus 

konkursus.  

 

7. Peržiūrėti Jonavos globos namų darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir įtraukti, esant būtinybei, 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas, 

teisinės atsakomybės priemones 

Paskirtas ar 

įgaliotas 

asmuo 

Korupcijos pasireiškimo galimybės, vykdant pareigybių aprašymuose 

numatytas funkcijas nenustatyta.  

Planuojant racionalesnį ir efektyvesnį įstaigos valdymą, buvo keičiama 

įstaigos struktūra. 

Patvirtinti 2 nauji pareigybių aprašymai. 

8. Apie viešuosius pirkimus skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka. Skelbti internete informaciją 

apie viešuosius pirkimus, vykdomus atviro 

konkurso būdu  

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

CVP IS skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus. Viešai 

paskelbtų pirkimų skaičius - 10, sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių - 

10. 

Įvykdytų viešųjų pirkimų vertės santykis su paskelbtų viešųjų pirkimų 

bendra verte: 65 % įvykdytų viešųjų pirkimų buvo skelbta viešai, CVP 

IS priemonėmis. 

3 % pirkimų vykdyta per CPO. 

Mažos vertės (iki 14481 tūkst. Eur. be PVM) prekių ir paslaugų 

pirkimas buvo vykdomas apklausos būdu. 

 

PRIEMONĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  

pavadinimas 

Vykdytojas Ataskaita 

9. Nustatyti korupcijos tikimybę Paskirtas ar 

įgaliotas asmuo 

Globos namų direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo teikti 

direktoriui veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus. Atsakingas asmuo 

pateikė šias veiklos sritis. Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

10. Parengti ir pasiūlyti Jonavos globos namų 

direktoriui  pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos užtikrinimo būdų  

Paskirtas ar 

įgaliotas asmuo 

Pasiūlymų nepateikta. 

 

PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI DIDINTI 

 

11. Peržiūrėti globos namų korupcijos prevencijos 

programas ir atlikti jos priemonių įgyvendinimo 

programą 

Antikorupcinė 

komisija 

Jonavos globos namų direktoriaus 2014-10-07 įsakymu Nr. V1 - 27 

patvirtinta atnaujinta Jonavos globos namų korupcijos prevencijos 

tvarka bei 2014 - 2016 metų korupcijos prevencijos programa ir 

antikorupcijos komisijos nustatai. Šie teisės aktai prieš tvirtinant buvo 

išanalizuoti globos namų kolektyve, pasiūlymų nepateikta. 

 

 



PRIEMONĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI 

 

12. Skelbti korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2014-2016 metų priemonių 

2015 metų ataskaitą globos namų interneto 

svetainėje 

Atsakingas už 

viešinimą asmuo 

2015 metų globos namų ataskaita paskelbta įstaigos interneto 

svetainėje www.globajonava.lt . 

 

Direktorė        Dalia Astrauskienė 

http://www.globajonava.lt/

