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DEL ISVADOS DEL KORUI'CIJOS PASIREISIflMO TIKIMYBES PATEIKIMO

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes analize atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiqirl tyrirntl taurybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymuNr. 2-l70,,Del valstybes ar
savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
nnstatymo rekomendacijq patvirtinimo",

Jorlavos 1121[lrynes nalnuose s:iekizurt nustatyti korupcijos tikimybg ir jq ivertinti analizuotas
2020-09-01 -2021-09-01 laikotarpis. I(orupcijos pasireiSkimo tikimybg veftino Jonavos nakvynes
narrq antikorupcine komisija, sudaryta 2021 n. rugpjldio 19 d. Jonavos nakvynes direktoriaus

isakymu Nr. V1 - 90 ,,Ddl antikorupcijos komisijos sudaryrno".

,Vertinimas atliktas dokurnentiniu bldu, formaliuoju ir palyginimo metodais. PerZiureti
Jouavos nakvynes nalrll nuostatai, darbuotojq pareigybiq apra5ymai, Jonavos nakvynes namq
dilektoriar.rs isakyrnai ir kiti teises aktai, kuriais savo darbe vadovaujasi darbuotojai, vykdydami
.jiems priskirtas funkcijas, taip pat dalis vykdomos veiklos dokumentines medZiagos.

Tyrirno metu nustafyta:

1. Per analizuojarn4 laikotarpi Jonavos nakvynes namuose nebuvo uZfiksuota korupcinio
pobudZio nusikalstamq veikq ir kitq tapataus pobudZio, tadiau maliau pavojingq teises paZeidimq,
atvcjtl.

2. Jonavos r-iakvynds nalrlrose kontroles ir pr:ieZi[ros vykdyrnas nera pagrindine funkcija.
3. Darbuotojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendirnq pliernimo tvarka bei atsakomybe yra

i5samiai reglatneutuoti dalbuotojq pareigybiq apra5yrnuose, darbuotojq Vidaus darbo tvarkos
taisyklese, Jonavos nakvynes nalnU nuostatuose, istaigoje patvirtintuose teises aktuose ir kituose
teises aktuose, su kuriais darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai.

4. UZtikrinant racionaltl istaigos resursrl naudojirn4 bei vadovaujantis istaigos veikl4
reglamentuojandiais teises aktais istaigos veikloje idiegta Vidaus kontroles sistema.

5. Veiklos kokybi5karn funkcionavimui bei kontlolei sudarytos korrisijos bei paskirti
atsakingi asmenys. Darbuotojtl ir gyventojq veiklE reglamentuoja istaigos vadovo patvirtinti tvarkq
apra5ai, veikia komisijos, paskilti atsakingi asmenys, Paskirtas Nakvynes namq darbuotojq
patiketinis.

6. Patvirtinta ,,I(orupcijos prevencijos 2021 - 2023 metl1 programa",,,Korupcijos prevencijos
plogramos igyvendinino 2021 - 2023 metq priemoniq planas".

7. Jonavos nakvynes namq veikia nera susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq
papildomtl teisiq sr,rteikimu ar apribojimu.

8. {staigos vadovo isakyrnais yra sudaromos komisijos, paskilti atsakingi asmenys, kuriq
darbas regiamentuotas istaigos vadovo patviltintornis tvarkomis.

9. Jonavos nakr,ynes namrl veikloje nenaudojama valstybes al tamybos pasiapti sudaranti



informacija.
10. Specialiqjq tyrimq tarnyba teises aktq nustatytatvarka korupcijos rizikos analizes istaigoje

neatliko.
1 1. Gyventojarns ir darbuotojams sudarytos s4lygos pateikti anoniming informacijq apie galim-

kolupcinE veikl4 Jonavos nakvynes namuose - yru anoniminiq prane5imq ir skundq deZutE.-
Anonimines informacij os apie korupcij os pasirei5kim4 negauta.

12. Gyventojq skundq ar praSymq negauta.

Antikorupcij os komisij os iSvada :

Atlikus Jonavos nakvynes namq veiklos vertinim4 nustatyta, kad korupcijos pasirei5kimo
tikimybe Jonavos nakvynes namuose yra minimali.
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