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KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Jonavos globos namų korupcijos prevencijos tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 

globos namuose įgyvendinamas korupcijos priemones, korupcijos prevencijos proceso 

organizavimą, korupcijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę. 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:  

2.1. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

2.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad Jonavos globos namams 

įgyvendinant nustatytus tikslus, uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai, padarant 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas. 

2.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, kitos 

nusikalstamos veikos, jeigu jos teikiant paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: 

piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais 

įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas ar 

kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, 

papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.  

 

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

3. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti 

ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų 

paslaugų teikimo kokybę. 

4. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie: 

4.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;  

4.2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

4.3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą; 

4.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti 

tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir 

kontrolės mechanizmą; 

4.5. įtraukti į korupcijos prevenciją kuo daugiau asmenų; 

4.6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą. 

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių 

asmens teisių ir laisvių apsaugą; 



5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

6. Jonavos globos namų korupcijos prevencijos priemonės yra šios:  

6.1. veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir 

vertinimas;  

6.2. antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas (1 priedas), 

vykdymo koordinavimas ir kontrolė; 

6.3. teisės aktų vertinimas; 

6.4. informacijos pateikimas pagal pareikalavimą. 

6.5. visuomenės švietimas ir informavimas; 

6.6. nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas; 

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO GLOBOS NAMUOSE 

 ORGANIZAVIMAS 

7. Jonavos globos namų direktoriaus įsakymu sudaroma globos namų antikorupcijos 

komisija (toliau – komisija), kuri koordinuoja ir kontroliuoja šio aprašo 3.1 – 3.4. punktuose 

nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Jonavos globos namuose. 

8. Antikorupcijos komisijos darbo tvarką reglamentuoja komisijos nuostatai, kuriuos 

rengia antikorupcijos komisija, tvirtina Jonavos globos namų direktorius. 

 

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

9. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją globos namuose atliekamas 

vertinimas ir analizė. 

10. Veiklos analizė ir vertinimas atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį. 

11. Veiklos analizę, korupcijos prevenciją vertinimą ir jos kontrolę globos namuose atlieka 

įstaigos vadovo paskirtas asmuo. 

12. Įgaliotas asmuo pateikia globos namų direktoriui veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus. 

13. Globos namų direktorius ne vėliau kaip per mėnesį priima sprendimą dėl pateiktos 

informacijos bei siūlymų įgyvendinimo ir dokumentų pateikimo. 

 

V. ANTIKORUPCINIŲ PROGRAMŲ, JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

14. Antikorupcijos komisija teikia direktoriui tvirtinti korupcijos prevencijos priemones, 

įtrauktas į globos namų korupcijos prevencijos programą ir šių priemonių įgyvendinimo planus. 

15. Programos priemonių vykdytojai kiekvienais metais iki vasario 15 d. pateikia už 

programos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę atsakingam asmeniui 

informaciją apie priemonių vykdymo eigą, jų veiksmingumą ir pasiektus reikalavimus. 

16. Už programos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę atsakingas asmuo 

apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimą ir kiekvienais metais iki kovo 30 d. teikia 

išvadą globos namų antikorupcinei komisijai apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų 

veiksmingumą ir rezultatų pasiekimą. 



17. Antikorupcinė komisija svarsto globos namų pateiktas korupcijos prevencijos 

priemonių plano vykdymo ataskaitas ir priima sprendimą dėl šių ataskaitų tvirtinimo. 

18. Jonavos globos namų darbuotojai, globojami gyventojai, miesto bendruomenė nuolat 

teikia savo pasiūlymus dėl programos ir priemonių plano keitimo, papildymo už programos 

įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą, ir kontrolę atsakingam asmeniui. 

19. Informacija apie veiklą, kovojant su korupcija skelbiama Jonavos globos namų 

internetiniame puslapyje, prireikus per visuomenės informavimo priemones ir kitais galimais 

būdais. 

 

VI. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS 

20. Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas per informavimo priemones ir kitais 

būdais teikiant gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija. Įstaigos 

tinklalapyje viešinami teisės aktai: 

20.1. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių ataskaitos 

20.2. Korupcijos prevencijos programos ir priemonių planai. 

20.3. Išvados dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

20.4. Informacija norintiems pranešti apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Šios tvarkos nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Jonavos globos namų 

antikorupcinė komisija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


