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JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2019 METŲ 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 Tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę bei vykdyti antikorupcin  švietimą ir informavimą. 

Tikslo rezultatų kriterijai:  

1. Darbuotojai padidins žinias susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.  

2. Didesnis Jonavos krašto muziejaus bendruomenės informuotumas apie vykdomą atnikorupcinę veiklą.  
1. Uždavinys: Vykdyti viešųjų pirkimų statymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių Jonavos krašto muziejaus 
finansinę veiklą, reikalavimus. 

Eil. 

Nr. 
Problema  Priemonė  Vykdytojas  

Įvykdymo 
terminas  

Laukiamei 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai  

1.1 Viešųjų pirkimų 
skaidrumo 

užtikrinimas  

Supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklės ir 
informacija apie vykdomus 

pirkimus skelbiami interneto 

svetainėje 
www.jonavosmuziejus.lt  

Atsakinga už 
viešuosius 
pirkimus Inga 

Stundytė   

2015-2019 m.  Užtikrinamas 
viešumas  

1.2 Racionalus 

valstybės lėšų 
panaudojimas  

Viešuosius pirkimus vykdyti 
remiantis Viešųjų pirkimų 
statymu 

Atsakinga už 
viešuosius 
pirkimus Inga 

Stundytė   

2015-2019 m. vykdyti viešieji 
pirkimai  

2. Uždavinys : Didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą pasitelkiant vairias priemones. 

2.1 Teisinėmis prie-

monėmis sukurti 
tinkamą ir veiks-

mingą korupcijos 
prevencijos orga-

nizavimo, gyven-

dinimo, priežiūros 
ir kontrolės me-

chanizmą  

Parengti ir patvirtinti 

Korupcijos prevencijos 

programą 2015-2019 metams  

Jonavos krašto 
muziejaus 

direktorė Žygintė 
Plečkaitytė  

2015m. 

IV pusm.  

Parengta 

Korupcijos 

prevencijos 

programa 2015-

2019 metams  

2.2 traukti  
korupcijos 

prevenciją 
bendruomenės 
narius  

Skelbti patvirtintą Korup- 

cijos prevencijos programą 
2015-2019 metams interneto 

svetainėje  
www. jonavosmuziejaus.lt  

Atsakinga už 
korupcijos 

prevencijos 

programos 

gyvendinimą 
Elona 

Liktaravičienė  

2016 m.  

I pusm. 

Užtikrintas 
viešumas  

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti 
Korupcijos 

prevencijos 

priemonių 
veiksmingumą  
 

 

 

 

 

 

Supažindinti darbuotojus su 
Korupcijos prevencijos 

programa 2015-2019 metams  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakinga už 
korupcijos 

prevencijos 

programos 

gyvendinimą 
Elona 

Liktaravičienė 

 

 

 

 

2016 m. I 

pusm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonavos krašto 
muziejaus 

bendruomenė 
bus informuota 

dėl Korupcijos 

prevencijos 

programos 

2015-2017 

metams 

gyvendinimo 

 

http://www.jonavosmuziejus.lt/


2.4 

 

 

 

 

Stiprinti 

darbuotojų 
atsakomybę ir 
kelti kvalifikaciją 

 

Dalyvauti korupcijos 

prevencijos mokymuose  

Jonavos krašto 
muziejaus 

darbuotojai  

2015-2019 m. Darbuotojai bus 

geriau susipa-

žinę su 
korupcijos 

prevencija  

3. Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų ir adminisravimo procedūras, didinti jų skaidrumą ir efektyvumą.  

3.1 Korupcijos 

pasireiškimo 
galimybė vykdant 
pareiginėse 
instrukcijose 

numatytas 

funkcijas  

Peržiūrėti darbuotojų 
pareigines instrukcijas  

Jonavos krašto 
muziejaus 

direktorė 

Žygintė 
Plečkaitytė  

2015-2019 m.  Didės 
darbuotojų 
atsakomybė  

3.2. Užtikrinti veiklos 

teisėtumą  
Sistemingai atnaujinti 

galiojančias tvarkas ir 
taisykles  

Jonavos krašto 
muziejaus 

direktorė 

 Žygintė 
Plečkaitytė 

2015-2019 m. Sukurtos ir 

patvirtintos 

tvarkos ir 

taisyklės 

 

gyvendinimo vertinimo kriterijai atsižvelgiant  numatytas priemones gali būti keičiami, remiantis Jonavos krašto 
muziejaus 2015-2019 m. korupcijos prevencijos programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų 
gyvendinimą. 
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