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UAB „JONAVOS KNYGA“ 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2024 METAMS 

 

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Vykdymo laikas Vertinimo kriterijai ir pastabos 

1. Parengti ir patvirtinti bendrovės Korupcijos 
prevencijos programą ir priemonių planą 2023-
2024 metams 

Bendrovės direktorius ir 
asmuo vykdantis korupcijos 
prevenciją ir kontrolę 

 
      2023 m. I ketv. 

Sustiprės korupcijos prevencijos 
kontrolė bendrovėje 

2. Pateikti programą, jos įgyvendinimo 2023-2024 
m. priemonių planą bei informaciją apie paskirtą 
asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą Jonavos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriui 

Bendrovės direktorius, asmuo 
atsakingas už korupcijos 
prevenciją 

     2023 m. I ketv. Bendrovės veiklos 
viešumo/skaidrumo didinimas 

3. Dalyvauti seminaruose antikorupcine tematika ir 
įgyti teorinių žinių, bei praktinių priešinimosi 
korupcijai įgūdžių 

Bendrovės direktorius, 
atsakingas asmuo už 
korupcijos prevenciją   

          
            Nuolat 

Suformuotas darbuotojų korupcijos 
prevencijos suvokimas, pakeltas 
bendrovės prestižas 

4. Užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ir paslaugų 
pirkimą. Vykdyti viešųjų ir privačių interesų 
vykdymo kontrolę 

Atsakingas už korupcijos 
prevenciją asmuo, bendrovės 
direktorius 

             
            Nuolat 

Sumažės skaičius situacijų, kuriose 
galėtų kilti interesų konfliktas 

5. Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti informaciją 
apie bendrovės veiklą 

Bendrovės direktorius              
            Nuolat 

Didinti veiklos skaidrumą, mažinti 
ir šalinti korupcijos prielaidas 

6. Skelbti bendrovės interneto svetainėje programą, 
jos įgyvendinimo 2023-2024 m. priemonių planą, 
asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir 

Bendrovės direktorius      
     2023 m. I ketv. 

Bendrovės veiklos      
viešumo/skaidrumo didinimas 



kontrolės vykdymą, duomenis ir kontaktus 

7. Atlikti korupcijos pasireiškimo analizę Amuo atsakingas už korupciją 
ir kontrolę 

 Vieną kartą                      
metuose 

Sumažėjusi korupcijos pasireiškimo 
tikimybė 

8. Vykdyti teisės aktų reikalavimus pranešėjų 
apsaugos srityje 

Asmuo, atsakingas už 
pranešėjų apsaugos įstatymo 
reikalavimų tinkamą 
įgyvendinimą bendrovėje 

           Nuolat Sustiprės korupcijos prevencijos 
kontrolė bendrovėje 

9. Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją 
apie pranešėjų apsaugą ir apie būdus, kuriais gali 
kreiptis asmuo, susidūręs su veika, kurią numato 
šis įstatymas 

Asmuo, atsakingas už 
pranešėjų apsaugos įstatymo 
reikalavimų įgyvendinimą 
bendrovėje 

          Nuolat Bus įgyvendinti viešumo ir 
informuotumo principai ir įstatymo  
reikalavimai 

10. Paskirti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį 
per mėnesį nuo atsakingo darbuotojo atleidimo. 
Tuo metu už korupcijos prevenciją atsakingas 
bendrovės direktorius 

Bendrovės direktorius     Esant reikalui Bus užtikrintas nepertraukiamas 
korupcijos prevencijos 
įgyvendinimas bendrovėje 



 
 


