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   INFORMACIJA APIE JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2021-2023  METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 

2021METAIS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  

pavadinimas 

Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdymo  

laikas 

Vykdytojas Įvykdymas 

(įvykdyta/

neįvykdyt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO SKAIDRUMUI UŽTIKRINTI 

 
1. Antikorupciniu 

požiūriu vertinti teisės 

aktų projektus bei 

teisės aktus, dėl kurių 

gali kilti interesų 

konfliktas 

Padėti įgyvendinti Vaiko 

ir šeimos gerovės centro 

vaikų tikslus, sistemingai 

ir visapusiškai vertinant 

korupcijos pasireiškimo 

riziką, išvengti interesų 

konflikto 

Įvertintų teisės aktų projektų ir 

teisės aktų skaičius. Teisės aktų 

projektų, teisės aktų, kuriuose 

nustatytas didelis ar vidutiniškas 

korupcijos rizikos skaičius 

teisės aktų projektų ir teisės 

aktų  kuriuose galėtų būti 

nustatytas didelis ar 

vidutiniškas korupcijos rizikos 

skaičius  0 

Pagerės priimamų 

teisės aktų kokybė 

Nuolat Antikorupcinė 

komisija 
 

 

įvykdyta 

2. Skatinti darbuotojus, 

diegiančius idėjas 

korupcijos prevencijai 

įgyvendinti 

Ugdyti darbuotojų 

nepakantumą korupcijos 

apraiškoms, skatinti 

darbuotojus, padėjusius 

išaiškinti korupcijos 

pasireiškimo atvejus 

Įvertintos nustatytos korupcijos 

apraiškos 

 

 

nepasireiškė 

Korupcijos priežasčių 

ir neigiamų sąlygų 

pašalinimas 

Nuolat Direktorius  

 

įvykdyta 

3. Nustatyti Jonavos 

vaiko ir šeimos gerovės 

centre  privačių 

interesų konfliktus 

Asmens nušalinimas nuo 

sprendimų rengimo, 

svarstymo ir priėmimo, 

jei tai sukels interesų 

konfliktą 

Asmenų, deklaruojančių 

privačius interesus, atvejų 

skaičius, kai asmuo nusišalina 

nuo sprendimo priėmimo 

proceso 

2 asmenys 

Vaiko ir šeimos 

gerovės centro 

atsakingais 

darbuotojais dirbtų tik 

nepriekaištingos 

reputacijos asmenys 

Nuolat Antikorupcinė 

komisija 
įvykdyta 

 

 

4. Skelbti informaciją 

apie priimtus norminius 

Užtikrinti visuomenės 

informavimą apie 

 Visuomenė bus 

informuota apie Vaiko 

Nuolat Atsakingas 

asmuo  už 
 

įvykdyta 



aktus – direktoriaus 

įsakymus internete ir 

kitose visuomenės 

informavimo 

priemonėse 

priimtus norminius  teisės 

aktus  

Priimtų ir paskelbtų teisės aktų 

skaičiaus santykis 

 

6 priimti, 2 paskelbti 

ir šeimos gerovės 

centro priimtus teisės 

aktus 

internetą ir 

kitas 

visuomenės 

informavimo 

priemones 

 

5. Sistemingai atnaujinti 

galiojančias taisykles, 

tvarkas 

Užtikrinti veiklos 

teisėtumą 

Patikslintų direktoriaus įsakymų 

skaičius 

4 patikslintos 

 

Bus išvengta neteisėtų 

sprendimų priėmimo 

Nuolat Padalinių 

vadovai 
įvykdyta 

6. Atsiskaityti 

Antikorupcijos 

komisijai apie 

įvykdytus viešųjų 

pirkimų konkursus 

Užtikrinti Antikorupcijos 

komisijos informavimą 

apie vykdomus Vaiko ir 

šeimos gerovės centre 

viešuosius pirkimus 

Įvykdytų  viešųjų pirkimų 

skaičiaus santykis su viešai 

paskelbtų viešųjų pirkimų 

skaičiumi 

 

39/11 

Daugiau viešųjų 

pirkimų skelbimų bus 

teikiama viešai 

Du 

kartus  

Per 

metus 

Atsakingi už 

viešuosius 

pirkimus 

(komisija) 

 

įvykdyta 

7. Peržiūrėti Vaiko ir 

šeimos gerovės centre 

darbuotojų pareiginius 

nuostatus ir įtraukti, 

esant būtinybei, 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas , 

teisinės atsakomybės 

priemones 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo galimybę 

vykdant pareiginiuose 

nuostatuose numatytas 

funkcijas 

 

Patikslintų pareigybės aprašymų 

skaičius 

 

0 

Bus nustatyta 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

ir priimtos priemonės 

korupcijos lygiui 

sumažinti 

2021m. 

. 

 

Padalinių 

vadovai 
 

 

įvykdyta 

8. Apie viešuosius 

pirkimus skelbti teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Skelbti internete 

informaciją apie 

viešuosius pirkimus, 

vykdomus atviro 

konkurso būdu  

Įvardinti, kokia 

informacija turi būti 

paskelbta viešai ir kokia 

forma, nustatyti 

atsakomybę už šios  

tvarkos procedūrų 

nesilaikymą ir kt. 

 

Sudarytų viešųjų pirkimų 

sutarčių skaičiaus santykį su 

viešai paskelbtų viešųjų pirkimų 

sutarčių skaičiumi 

39/11 

Bus viešai skelbiama 

ir atnaujinama su 

viešaisiais pirkimais 

susijusi informacija 

(laimėtojas, sutarties 

kaina) 

 

 

2021m.  

Atsakingi už 

viešuosius 

pirkimus 

(komisija) 

 

 

įvykdyta 

 

 

PRIEMONĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  

pavadinimas 

Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdymo  

laikas 

Vykdytojas Įvykdymas 

(įvykdyta/neįv

ykdyta) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Nustatyti korupcijos 

tikimybę 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo 

Įvertintų padalinių 

skaičius 

Bus nustatyta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

 

2021m.  

Paskirtas ar 

įgaliotas 

asmuo 

 

įvykdyta 



tikimybę pagal Vaiko 

ir šeimos gerovės 

centre vykdomas 

veiklos sritis 

 

Priimta  nebuvo, 

atleista 6 darbuotojai 

 

Vaiko ir šeimos gerovės 

centro veiklos srityje, 

pateikiant motyvuotą 

išvadą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

  

11. Parengti ir pasiūlyti 

Vaiko ir šeimos gerovės 

centro direktoriui  

pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos 

užtikrinimo būdų  

LR Korupcijos 

prevencijos įstatymo 

reikalavimų 

įgyvendinimas Vaiko 

ir šeimos gerovės 

centre 

Pasiūlymų  paketas, 

priemonių  planas 

 

pasiūlymų nepateikta 

Patikslintas korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo planas 

Per  20 

darbo 

dienų nuo 

pasiūlymo 

gavimo 

Paskirtas ar 

įgaliotas 

asmuo 

 

įvykdyta 

 
PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI DIDINTI 

 

12. Peržiūrėti Vaiko ir 

šeimos gerovės centre 

korupcijos prevencijos 

programas ir atlikti jos 

priemonių 

įgyvendinimo programą 

Išanalizuoti Vaiko ir 

šeimos gerovės 

centre korupcijos 

prevencijos 

programą ir prireikus 

pateikti pasiūlymus 

dėl šios programos 

tobulinimo ir 

įgyvendinimo 

Įvykdytų / neįvykdytų 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimo priemonių 

skaičius  

 

0 

Veiksminga ir efektyvi 

Vaiko ir šeimos gerovės 

centro korupcijos 

prevencijos programa 

 

Iki 

2021m 

pabaigos 

Antikorupcinė 

komisija 
 

 

įvykdyta 

 

 

 
PRIEMONĖS JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI 

 

13. Skelbti įvykdytų 

korupcijos prevencijos 

priemonių rezultatus 

Vaiko ir šeimos gerovės 

centro interneto 

svetainėje 

Informuoti 

visuomenę apie 

įvykdytas ir 

vykdomas korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Oficialių pranešimų 

apie korupcijos 

prevencijos priemones 

skaičius 

0 

Pasitikėjimas Vaiko ir 

šeimos gerovės centru 

Nuolat Atsakingas už 

viešinimą 

asmuo 

 

 

įvykdyta 

 

 

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai atsižvelgiant į numatytas priemones gali būti keičiami, remiantis Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro  2021-2023 m. korupcijos 

prevencijos programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų įgyvendinimą. 

 

Atsakingas asmuo   Teresa Kuzmičienė 


