
Ina OsauskiencDirektore

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos [statymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 20 15-2025 metq programa, patvirtinta Lieruvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. lX-1537, Padaliniu ir asmenu, valstybes ar
savivaldybiu istaigose vykdanciu korupcijos prevencija ir konrrole. veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklemis, parvirtintornis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 IlL geguzes 19d. nutarimu Nr.
607. Lieruvos Respublikos specialiqiu tyrimq tarnybos direktoriaus 2014 m. birzelio 5 d. [sakymu
Nr. 2-185 "Del Savivaldybes korupcijos prevencijos prograrnos rengimo rekomendaciju
patvirtinimo'':

I. tv i r lin u:
1.1. Jonavos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro korupcijos prevencijos

2020-2023 m. programa (pridedama).
1.2. Jonavos rnjono savivaldybes visuomenes svcikatcs biuro korupcijos prevencijos

2020-2023 m. programos [gyvendinimo priernoniq planes (pridcdarna).
2. ski r i u visuomenes sveikaios stiprinimo specialiste Simona Pyragyte atsakingq td

korupcijos prevencijos if kontroles vykdymq,
l.
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BIURO 2020-2023 M. KORUPCTJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS
,JGYVENDJN1MOPRIEMONIV PLANO TVTRTINIMO TRATSAKINGO
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7. Programos tikslai:
7.1. didinti Biuro darbuotoju atsparuma korupcijai:
7.2. lI~tikrinti atsakomybcs neisvengiamumo prlncipo taikyma:
73. didinti visuomenes nepakantuma korupcijai if skatinti visuomene isltraukti i antikorupcine

veikla;
8. Program os uMaviniai:
8.1. gerinti paslaugu teikirno kokybe, didinti viesumq ir atskaitingurnq visuomenci, stiprinri

darbuotoju atsparumakorupcijai;
82 dldinti ir formuoti nepakanturna korupcijai, skatinti pilictinj akryvuma;
8.3. pletoti antikorupcin] visuornenes Svietimq.

ill. PROGRAMOS TlKSLAlIR UZDAVINIAI

6. Jonavos rajono savivaldybes visuomenes sveikaios biuro (toliau - Biuras) vciklos sritis.
kurioje galimas korupcijos pasireiskimas

n. KORUPClJOS .PASIREI~KlMO TlKIMYUE

1. Jonavos rajono sevivaldybes visuomenes sveikatos biuro 2020-2023 merq korupcijos
prevencijos programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prcvencijos [statymu, Lietuvos Rcspublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 meru
program a, patvirtinia Lietuvos Respublikos Seirno 2015 m. kovo 10 d. nutarimu NT. fX-IS37,
Padaliniq ir asmenu, valstybes ar snvivaldybiu [staigose vykdanciu korupcijos prevencija ir
kontrole. veiklos ir bendradarbiavimo taisyklemis. patvirtintcmis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2004 ID. geguzes 19 d. nutarimu NT. 607, Lieruvos Respublikos specialiqh; tyrimu
tarnybos direktoriaus 2014 m. birzelio 5 d. [sakymu NT. 2-185 "Del Savivaldybes korupcijos
prevencijos programos rengimo rekomendaciju patvirtinimo' ir kitais teises alctais,
reglamentuojanciais korupcijos prevcncijos veiklq,

2. Sioje programoje vartojamos sqvokos taip. kaip apibreziamos I punkte nurodytuose reises
akruose.

3. Programos veiklos kryprys - korupcijos prevencija,
4. Prograrna parengta 3 metq lalkotarpiui.
5. Programs grind!iama korupcijos prevencija, Biuro darbuotoju antikorupciniu §vietimu ir

rnokymu, sickiant komplcksiSkai salinti ~o neigiamo socialinio reiskinio priezastis ir salygas.

I. BENDROSIO PROGRAMOS I\'UOSTATOS

JONAVO RAJONO SAVIVAL.OYBES VTSUOMENES SVEIKATO BIURO 2020-2023
METt,J KORUPCIJOS PREVENClJOS PROGRAMA

Jonavos rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro
direlctoriaus 2020 m, vasario 17 d.
[sakyrnu Nr. V - 5
I pried as



13. Si programa skelbiama Biuro interneto tinklapyje.
14. Uz sios Programos [gyvendinima paskirti asmenys, nesilaikanrys ~ioje Programoje

nustatytu reikalavimq, arsako pagal galiojaneius Lietuvos Respublikos ieises aktus.

VU. BAlGIAMO lOS NUO TATO

12. Si Programa finansuojama ~ Biuro biudzcto lest).

vr, PROGRAMOS FINANSAVIMAS

10. Programai [gyvendinti sudaromas Programos [gyvendinimo priemoniu planas. kurio
priemoniu [vykdyrno laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradzia ir pabaiga.

11. Programoje numarytas priemoncs [gyvendina Biuro direktorius ir Biuro specialistas.
paskirtas atsakingu uz korupcijos prevencijos ir kontroles vykdyma,

V. I>ROGRAMOS IGYVENDlNlMAS STEBESENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOl\fYBE, KO 'TROLl);, KEITTMAS, PILDYMAS TRATNAUJTNTM.AS

9. Programos veiksmingumo vertinirnokokybiniai ir kiekybiaiai kriterijai:
9.J.1. [vykdytq ir neivykdytq Programos jgyvendinimo priemoniu skaicius;
9.1.2. Programos priemoniu [gyvendinimas nustatytaisterminais;
9.1.3. Pranesimq ir skundq apie galimas korupcinio pobudfio nusikalstamas veikas skaieius:
9.1.4. Antikorupciniq rnokymu skalcius:
9.1.5. Antikorupciniuose renginiuose dalyvavusiq asmenu skaicius.
9.1.6. lnterneto svetaine]e jderq reklamjuosciu skaicius.

IV. PROGRAMOS TI KSLl;J m UZDAVINH,lVERTINIMO KRJTERIJAI
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