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JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020-2023 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 1. Jonavos rajono Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) korupcijos prevencijos 

programa 2020-2023 metams (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos 

pasireiškimo galimybėms mažinti Tarnyboje. 

 2. 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, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

spalio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-0306 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos 

prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

 3. Programos tikslas –užtikrinti veiksmingą ir kryptingą prevencijos kontrolę Tarnyboje, 

šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti darbuotojų atgrasinimo nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

 4. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti 

skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Tarnybos darbuotojų veiklą. 

 5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

         6. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos: 

          6.1. Korupcija – yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių 

socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis 

socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų 

valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Tai bet koks 

asmenų, dirbančių įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų 

elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip 

pakenkiant piliečių ir valstybės interesams. 

          6.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir 

įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

 



 7.  Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

 8. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Tarnybos darbuotojų 

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

priežastis ir sąlygas. 

9. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Tarnybos darbuotojas, 

atsakingas už korupcijos prevenciją Tarnyboje. 

 

II. TARNYBOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ  

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

10. Tarnybos veiklos situacijos analize atliekama vadovaujantis institucinio strateginio 

planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių analizę. 

11. Įvertinus aukščiau nurodytus veiksnius, Tarnyboje korupcija galima šiose veiklos 

srityse: 

11.1. rengiant įstaigos vidaus tvarkas, vykdant jų skelbimo, viešinimo ir įgyvendinimo 

procedūras; 

11.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

11.3. formuojant Tarnybos personalą, skiriant papildomus įpareigojimus Tarnybos 

darbuotojams; 

11.4. Išduodant fiziniams asmenims dokumentus (pažymejimus, pažymas ir kt.); 

11.5. atliekant kitas viešojo administravimo ir paslaugų teikimo funkcijas. 

12. Tarnybos internetinėje svetainėje skelbiamos įstaigos finansinės ataskaitos. Viešieji 

pirkimai vykdomi elektroniniu būdu per CVP IS ir CPO sistemas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

13. Tarnybos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą steigėjui. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINAI 

 

 14. Programos tikslai: 

 14.1. mažinti korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas; 

 14.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Tarnyboje; 

 14.3. sukurti  ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, 

skatinančią plėtoti ryšius tarp Tarnybos darbuotojų, šalinti prielaidas pasinaudoti tarnybine padėtimi. 

14.4. didinti Tarnybos veiklos viešumą bei skaidrumą. 

 15. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai: 

 15.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

 15.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

 15.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

Tarnybos bendruomenei, visuomenei; 

 15.4. įtraukti į korupcijos prevenciją Tarnybos bendruomenę, ugdyti bendruomenės narių 

pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai; 

 15.5. valdyti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktus. 

 15.6. siekti atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas jai atsirasti ir jas šalinti. 

 15.7. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 16. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir 

kokybės rodikliais: 

 16.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Tarnyboje; 

 16.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 



 16.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, tai yra anonimiškų ir oficialių pranešimų apie 

galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu; 

 16.4. skundų, pateiktų Tarnybos vadovui, aukštesnėms instancijoms, skaičiaus mažėjimu. 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 17. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris 

nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.  

 18. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo Tarnybos direktorius ir 

atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 19. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą. 

 20. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti atsakingi 

asmenys. 

21. Programa skelbiama Tarnybos internetinėje svetainėje www.jonappt.lt         
 

___________________________________ 


