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UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 METŲ ATASKAITA 

 

Lentelėje pateikiama informacija apie UAB „Jonavos šilumos tinklai“ korupcijos prevencijos  priemonių įgyvendinimą pagal direktoriaus 2020 

m. spalio 2 d. įsakymu  Nr. 10-55 patvirtintą Korupcijos prevencijos 2020-2022 m programos įgyvendinimo priemonių planą: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

Įvykdyta/neįvykdyta 

per Analizuojamą 

laikotarpį 

Pastabos 

1. 

Skirti asmenį, atsakingą už bendrovės korupcijos 

prevencijos kontrolės vykdymą ir nuolatinę 

priežiūrą, per 1 mėnesį nuo prieš tai buvusio 

darbuotojo atleidimo.  

Sutikrinta iki 

2021-01-31 
Įvykdyta 2018-10-03, įsakymas nr. 10-52 

2. 

Parengti ir perduoti Jonavos rajono savivaldybei 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 

ataskaitą 

Iki 2020-10-20 Įvykdyta 
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo, 2020-11-25 

3. 

Dalyvauti mokymuose teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo klausimais 

Iki 2021-12-31 Vykdoma 

Antikorupcinių situacijų simuliacija, 

2020-09-23 

VšĮ „Galimybių plėtra“ Teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo 

mokymų medžiagos savarankiškas 

studijavimas  



4. 

Atlikti antikorupcinį teisės aktų vertinimą. 

Ypatingą dėmesį skirti antikorupciniu požiūriu 

vertinant teisės aktų projektus, dėl kurių gali kilti 

interesų konfliktai, taip pat visuomenei 

reikšmingais klausimais. 

Prieš kiekvieną 

bendrąjį 

direktoriaus 

susirinkimą 

Vykdoma 

Teisės aktų projektai vertinami 

vadovaujantis Teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo taisyklėse, 

patvirtintose 2014-03-12 LR 

Vyriausybės nutarimuNr. 243, 

nustatytais Kriterijais 

5.  

Skelbti Įmonės interneto svetainėje informaciją 

apie Įmonės priimtus norminius teisės aktus, 

susijusius su korupcijos prevencija Įmonėje 

Nuolat Vykdoma 
https://www.jonavosst.lt/administracine-

informacija/korupcijos-prevencija 

6. 
Įmonės interneto svetainėje pateikti ir nuolat 

atnaujinti Įmonės teikiamų paslaugų sąrašą 
Nuolat Vykdoma https://www.jonavosst.lt/paslaugos 

7. 
Įmonės interneto svetainėje skelbti teisės aktuose 

nustatytus duomenis ir informaciją apie Įmonę 
Nuolat Vykdoma https://www.jonavosst.lt/ 

8. 

Kontroliuoti, ar asmenys, numatyti Įmonės 

direktoriaus įsakyme, laiku ir tinkamai pateikia 

privačių interesų deklaracijas 

Iki 2020-12-31 Įvykdyta  

9. 

Sudaryti galimybes darbuotojams ir gyventojams 

pateikti anoniminius pranešimus apie korupcinio 

pobūdžio apraiškas Įmonėje, užtikrinti asmenims 

galimybę anonimiškai telefonu ir elektroniniu paštu 

pranešti apie korupcines apraiškas Įmonėje 

Iki 2020-12-31 Įvykdyta 
https://www.jonavosst.lt/administracine-

informacija/korupcijos-prevencija 

10. 

Organizuoti seminarus ir kursus Įmonės 

darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais Iki 2020-12-31 Įvykdyta 

Korupcijos pasireiškimas Lietuvoje. 

Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė, 

2020-11-05 

https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija
https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija
https://www.jonavosst.lt/paslaugos
https://www.jonavosst.lt/
https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija
https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija


Antikorupcinė diskusija LR 

Prezidentūroje ir iniciatyva „Skaidrumo 

akademija“, 2020-12-08 

11. 

Analizuoti gautą informaciją apie korupcinio 

pobūdžio apraiškas Įmonėje, pateikti pasiūlymus 

bei išvadas institucijoms pagal kompetenciją 

Nuolat 
Neaktualu/Nebuvo 

gauta tokia informacija 
 

12. 

Diegti atnaujintas antikorupcinio  švietimo temas į 

pranešimus, susirinkimų bei pasitarimų 

dienotvarkes, organizuoti  Įmonėje korupcijos 

prevencijai skirtus renginius 

Iki 2020-12-31 Įvykdyta 

Tarptautinės antikorupcijos dienos 

paminėjimas, 2020-12-09 

https://www.delfi.lt/news/daily/law/stt-

komentaras-kuo-skiriasi-dovanos-ir-

kysiai.d?id=86039749 

https://www.stt.lt/korupcijos-

prevencija/mokomoji-ir-metodine-

medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570 
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Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo 
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