JONA VOS RAJONO NEJGALIl)JV VEIKLOS CENTRAS
DIREKTORIUS

JSAKYMAS
DEL 2012-2014 METl) KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRASO IR
PRIDEDAMl) PRIEDl) PATVIRTINIMO

2012 m. birzelio men. 15 d. Nr.I-1-34
Jonava

Vadovaudamasi Jonavos rajono savivaldybes tarybos 2012 m. kovo 29 d. spendimu Nr.
1TS-76 "Del Jonavos rajono savivaldybes 2012-2014 met4 korupcijos prevencijos programos ir jos
igyvendinimo priemoni4 plano patvirtinimo" ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.l TS-75 " Del
Jonavos rajono savivaldybes ir jos reguliavimo srities istaig4 korupcijos prevencijos tvarkos apraso
tvirtinimo"
Tvirtinu:
1. 2012-2014 met4 korupcijos prevencijos tvarkos apras'l;
2. Jonavos rajono neigalil!i4 veiklos korupcijos prevencijos program'l;
3. Jonavos rajono neigaliqj4 veiklos korupcijos prevencijos programos igyvendinimo
priemoni4 plan'l.

Direktore

Teresa Kuzmiciene

JONA VOS RAJONO NEJGALIQJl) VEIKLOS CENTRO
2012-2014 METl) KORVPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I.BENDROSIOS NVOST ATOS
1. Jonavos rajono neigali4.i4 veiklos 2012-2014 met4 korupcijos prevencijos
programa( toliau - programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymo (Zin., 1994, Nr. 55-1049;2000, Nr. 91-2832, 2008, Nr. 113-4290), 16 st. 4 d.,
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo ( Zin., 2002, Nr. 57-2297) 12str. 1 d. 4
p., Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ( Zin., 2002, Nr. 98-4339) bei Valstybes ar
savivaldybes istaig4 veiklos srici4, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasireiskimo
tikimybe, nustatymo rekomendacija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos speciali~4 tyrim4
tarnybos direktoriaus 2011 m. geguzes 13 d. isakymu Nr. 2-170(Zin., 2011, Nr.60-2877).
2. Sioje programoje vartojamos sqvokos taip, kaip apibreziamos 1 punkte
nurodytuose teises aktuose.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai Jonavos rajono neigali~4 veiklos
centre, kurios steigeja yra Jonavos rajono savivaldybes taryba.
4. Programos tikslas - uztikrinti korupcijos prevencijq, siekti kompleksiskai
salinti neigiamas sqlygas, skatinancias korupcijos atsiradimq, siekti asmenis atgrasinti nuo
korupcinio pobudzio nusikalstam4 veik4 darymo bei kit4 veiksm4, kurie didina korupcijos
sklaidq veiklos centre, atlikimo. Programa siekiama paskatinti visuomeny reiksti nepakantumq
korupcijai, sustiprinti visuomenes paramq korupcijos prevencija ir antikorupcinis svietimas.
5. Programa parengta 3 met4 laikotarpiui.
6. Programa grindziama korupcijos prevencija, Veiklos centro darbuotoj4
antikorupciniu svietimu ir mokymu, siekiant kompleksiskai sal inti sio neigiamo socialinio
reiskinio priezastis ir sqlygas.

II. VEIKLOS CENTRO VEIKLOS SITVACIJOS ANALIZE
ANTIKORUPCINIV POZIORIV

7. Antikorupcines programos misija - sukurti, pletoti ir tobulinti antikorupciny
sistemq, uzkertant keliq korupcij os prielaid4 atsiradimui ir pletrai Veiklos centre.
8. Veiklos centro veiklos situacijos analize atliekama vadovaujantis institucinio
strateginio planavimo aplinkos analizes principais ir apima isorini4 ir vidini4 veiksni4, gresmi4
ir galimybi4 analizy.
9. Veiklos centre korupcija galima siose veiklos srityse:
9.1. Veiklos centro strukturinio padalinio "Gyvenimo namai " nesavarankisk4,
dalinai savarankisk4 asmen4 les4 naudojimas.

III. A TIKORUPCINES PROGRAMOS TIKSLAI IR VZDA VINIAI

10 Programos tikslai yra:
1O.I.lgyvendinti veiksmingq antikorupcini4 priemoni4 sistemq;

10.2.atskleisti priezastis ir s,!lygas korupcijai pasireiksti Veiklos centre Ir jas
salinti;
10.3.pletoti antikorupciny kulttir,!;
10A.plesti korupcijos prevencijos princip4 taikym,! veiklos centro veikloje;
11. Korupcijos prevencijos uzdaviniai:
II.I.nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiskimo tikimybe;
11.2.stiprinti Veiklos centrui priskirt4 antikorupcini4 priemoni4 igyvendinimo
kontroly;
II.3.stiprinti

bendradarbiavim,!

su

korupcijos

prevenCIj'!

vykdanCiomis

institucijomis;
11.4.viesai skelbti informacij,! apie korupcijos prevencijos veiksmus ir rezultatus.

IV. PROGRAMOS TIKSLT) IR VZDA VINIT) VERTINIMO KRITERIJAI
12. Programos rezultatyvumas

nustatomas vadovaujantis

kiekybes ir kokybes

rodikliais:
12.1. korupcijos paplitimo mazejimu Veiklos centre;
12.2. ivykdyt4 ir neivykdyt4 Programos igyvendinimo priemoni4 skaiCiumi;
12.3. programos priemoni4 igyvendinimu nustatytais terminais;

V. PROGRAMOS ADMINISTRA VIMAS
13. Programai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priemoni4, kurio
priemoni4 ivykdymo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradzia ir pabaiga.
14. Programoje numatytas priemones igyvendina veiklos centro direktorius ir
programos igyvendinimo priemoni4 plane nurodyti vykdytojai.
15. Programoje numatyt4 priemoni4 igyvendinimo koordinavim,!, korupcijos
prevencijos proceso organizavim,! bei kontroly reglamentuoja Jonavos veiklos centro
korupcijos prevencijos tvarkos aprasas.
VI. PROGRAMOS FINAN SA VIMAS
16. Si pro gram a finansuojama is Veiklos centro biudzeto asignavim4.
VII. BAIGIAMOSIOS NVOST ATOS
17. Si programa isigalioja kit'! dien,! po paskelbimo Lietuvos Respublikos
istatym4 ir kit4 teises akt4 nustatyta tvarka. Programa skelbiama Veiklos centro intemeto
puslapyje.
18. Laukiamas Programos igyvendinimo rezultatas - kelio atsirasti palankioms
korupcijai s,!lygoms Veiklos centre uzkirtimas, skaidrumo ir atvirumo uztikrinimas vykdant
viesuosius pirkimus, administruojant ir teikiant vies,!sias paslaugas ir pan.
19. UZ sios programos igyvendinim,! paskirti asmenys, nesilaikantys sioje
Programoje nustatyt4 reikalavim4, atsako pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teises aktus.

