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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Priemonės tikslai ir laukiami 

rezultatai 
Priemonės vertinimo 

kriterijai 
Finansavimas 

I. TIKSLAS – NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR ĮSTAIGOSE 

Uždaviniai: 
1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 
2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą 

1. Nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Savivaldybės 

administracijoje, Savivaldybės 

įstaigose ir įmonėse. Išskirti veiklos 

sritis, kuriose egzistuoja korupcinio 

pasireiškimo tikimybė 

Savivaldybės administracijos 

direktorius 
 

Administracijos darbuotojas 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją 
 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

 

2018 m. III ketv. 
 

2019 m. III ketv. 
 

2020 m. III ketv. 

Nustatomos Savivaldybės 

administracijos struktūrinių 

padalinių, Savivaldybės įstaigų, 

įmonių veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 
Nustačius sritis, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė bus 

galimybė imtis priemonių 

pažeidimų užkardinimui. 

Pasirinktų Savivaldybės 

administracijos 

struktūrinių padalinių, 

savivaldybės  įstaigų ir 

įmonių sričių skaičius. 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

2. Parengti motyvuotas išvadas su 

rekomendacijomis dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

Administracijos darbuotojas 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

2018 m. III ketv. 
 

2019 m. III ketv. 
 

2020 m. III ketv. 

Nustatyti konkrečias 

prevencines priemones, kurias 

įgyvendinus sumažės korupcijos 
apraiškų. 

Motyvuotos išvados 

pateikimas STT 
Savivaldybės  
biudžeto lėšo 

3. Atlikti patikrinimus dėl įgyvendintų 

rekomendacijų, nustatytų vertinant 

korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybės administracijoje ir 

Savivaldybės įstaigose ir įmonėse. 

Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius. 
Administracijos darbuotojas 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

2018 – 2020 

metais 
Sumažėjusi korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 
Įvykdytų patikrinimų 

skaičius ir neįvykdžiusių 

rekomendacijų skaičius 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 



Savivaldybės įstaigų ir įmonių 

vadovai. 

4. Atlikti korupcijos rizikos valdymo 

vertinimą audito objekte 
Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius 

2018 – 2020 

metais 
Sustiprinta korupcijos 

prevencijos kontrolė 

Savivaldybės administracijoje ir 

jai pavaldžiose įstaigose ir 

įmonėse 

Atliktų korupcijos rizikos 

valdymo vertinimų ir 

pateiktų rekomendacijų 

skaičius 

Savivaldybės  
biudžeto lėšo 

II.  TIKSLAS – SIEKTI DIDESNIO SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO, VIEŠUMO IR ATSKAITINGUMO VISUOMENEI 

Uždaviniai: 
1. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą  
2. Užtikrinti neoficialių mokėjimų viešajame sektoriuje mažinimo ir šalinimo priemonių įgyvendinimą 

1. Atlikti norminių teisės aktų projektų 

antikorupcinį vertinimą, 
Teisės akto projekto rengėjai ir 

administracijos darbuotojas 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

Nuolat Pagerės Savivaldybės 

administracijos priimamų teisės 

aktų kokybė 

Atliktų  teisės aktų 

projektų skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

2. Sudaryti galimybę asmenims  

Savivaldybės administracijos, 

įstaigų ir  įmonių interneto 

svetainėse pareikšti savo nuomonę  

dėl rengiamų norminių teisės aktų ir 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymo  programos ir jos 

priemonių plano įgyvendinimo 

Komunikacijos skyrius 
 

Savivaldybių įstaigų ir įmonių 

vadovai 

Nuolat Bus atsižvelgta į visuomenės 

nuomonę, pasiūlymus, 

pageidavimus  

Gautų pastabų, pasiūlymų 

skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

3. Užtikrinti tinkamą ir savalaikį 

privačių interesų deklaravimą 
Savivaldybės politikai, 

valstybės tarnautojai, 

kontroliuojamų įmonių ir 

įstaigų vadovai, jų 

pavaduotojai, kiti asmenys 

atliekantys viešąjį 

administravimą 

Nuolat Savalaikis privačių interesų 

deklaravimas. 
Privačius interesus 

deklaravusių asmenų  

skaičius 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

4. Neoficialių mokėjimų viešajame 

sektoriuje mažinimo ir šalinimo 

priemonių įgyvendinimas, skatinant 

gyventojus naudotis elektroniniu 

Savivaldybės administracijos 

padaliniai teikiantys el. 

paslaugas. 
 

Nuolat Bus užtikrinta neoficialių 

mokėjimų prevencija. 
Padidėjęs administracinių ir 

viešųjų paslaugų teikimo 

Elektroninių paslaugų 

suteikimo skaičius 
Parengtų, paskelbtų ir 

atnaujintų paslaugų 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 



būdu teikiamomis  

administracinėmis ir viešosiomis  

paslaugomis 

Savivaldybių įstaigų ir įmonių 

vadovai 
skaidrumas, gyventojų 

aptarnavimo kokybės gerėjimas. 
aprašymų skaičius. 

  5. Atlikti visuomenės apklausą ir ją 

apibendrinti 
Savivaldybės komunikacijos 

skyrius ir Antikorupcijos 

komisija 

Kiekvienais 

metais iki 

gruodžio 31 d. 

Bus nustatytas požiūris į 

korupciją, įvertintas 

antikorupcinis potencialas 

Apklausų skaičius Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

6. Užtikrinti, kad besikreipiantys 

asmenys turėtų galimybę pareikšti 

nuomonę apie pastebėtas korupcines 

apraiškas ir aptarnavimo kokybę  

Savivaldybės administracijos 

struktūrinių padalinių vadovai. 
Nuolat Galimybė pranešti apie 

pastebėtas korupcijos 

pasireiškimo atvejus, tuo pačiu 

gyventojai galės pareikšti 

nuomonę apie Savivaldybės 

administracijos aptarnavimo 

kokybę 

Gaunamų pranešimų 

skaičius. 
Situacijos aplinkybių 

vertinimo analizė 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

7. Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie korupcinio 

pobūdžio pažeidimus 

Antikorupcijos komisija Gavus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją 

Nustatomi korupcinio pobūdžio 

pažeidėjai ir šalinami 

pažeidimai, įgyvendinamas 

teisinės atsakomybės 

neišvengiamumo principas 

Gautų ir išnagrinėtų 

skundų skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

III. TIKSLAS- SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

Uždaviniai: 
1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą 
2. Viešinti nustatytas valstybės tarnautojų, darbuotojų korupcines apraiškas  

1. Informuoti visuomenę apie 

Savivaldybės administracijos, 

institucijų ir įstaigų vykdomą 

korupcijos prevencijos veiklą ir 

vykdomas antikorupcines priemones 

Antikorupcijos komisija. 

Administracijos atsakingas 

asmuo už korupcijos 

prevenciją. 
Savivaldybių įstaigų ir įmonių 

vadovai 

2018-2020 m., 

vykdyti kasmet 

programos 

įgyvendinimo 

laikotarpiu 

Savivaldybės institucijų ir 

įmonių interneto svetainėse 

nuorodoje ,,Korupcijos 

prevencija“ bus skelbiama 

informacija apie vykdomas 

korupcijos prevencijos veiklas. 

Gautų visuomenės 

pasiūlymų, pastabų 

skaičius. 
Paskelbtų ataskaitų apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos veiklas. 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

2. Informuoti visuomenę apie 

nustatytas darbuotojų, tarnautojų 

korupcijos apraiškas. 

Antikorupcijos komisija Nustačius 

korupcinių 

veiklų atvejus 

Didinti ir formuoti nepakantumą 

korupcijai. 
Pateiktos informacijos 

skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

3. Vykdyti asmenų, siekiančių eiti ar 

einančių Savivaldybės įstaigose 

Administracijos personalo 

skyrius ir atsakingas asmuo už 

Prieš skiriant į 

pareigas 
Įvertinamas asmens 

patikimumas ir nepriekaištinga 

Kreipimosi į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 



pareigas, priėmimo į vadovaujančias 

pareigas  
korupcijos prevenciją reputacija. tyrimų tarnybą skaičius. 

4. Informuoti visuomenę apie 

Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos vykdomą veiklą 

Antikorupcijos komisija Nuolat  Paskelbtų posėdžių, jų 

darbotvarkių skaičius. 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

IV. TIKSLAS- SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ  

Uždaviniai: 
1. Šviesti Savivaldybės institucijų, įstaigų  darbuotojus, politikus, jaunimą  korupcijos prevencijos klausimais. 
2. Didinti gyventojų antikorupcinį sąmoningumą 

1. Organizuoti seminarą antikorupcine 

tematika Savivaldybės politikams, 

administracijos, pavaldžių įstaigų ir 

įmonių darbuotojams  

Antikorupcijos komisija. 

Administracijos atsakingas 

asmuo už korupcijos 

prevenciją 

2018-2020 m., 

vykdyti kasmet 

programos 

įgyvendinimo 

laikotarpiu 

Savivaldybės politikai, 

tarnautojai,biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų bei kontroliuojamų 

įmonių darbuotojai bus geriau 

supažindinti su korupcijos 

pasekmėmis ir prevencinėmis 

priemonėmis 

Seminarų ir dalyvių 

skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

2. Organizuoti bendrojo lavinimo 

mokyklose konkursus, lankstinukų, 

vaizdo klipų, piešinių 

Švietimo skyrius ir 

administracijos atsakingas 

asmuo už korupcijos 

prevenciją 

Kiekvienų metų 

IV ketvirtį 
Supratimo didėjimas apie 

antikorupcinę veiklą, ugdant 

moksleivių pilietiškumą ir 

nepakantumą korupcijai 

Surengtų konkursų 

skaičius ir išdalintų 

lankstinukų skaičius  

Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

ir kiti šaltiniai 

3. Didinti visuomenės antikorupcinį 

sąmoningumą (vykdant neformalųjį 

suaugusių švietimą). 

Jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo centras 
Švietimo pagalbos centras 

2018-2020 m., 

vykdyti kasmet 

Programos 

įgyvendinimo 

laikotarpiu 

Visuomenės nepakantumas 

korupcijai 
Surengtų seminarų ir 

dalyvių skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

ir kiti šaltiniai 

4. Pasikviesti į mokyklas STT 

pareigūną, vykdantį antikorupcinį 

jaunimo švietimą  

Savivaldybės švietimo įstaigų 

vadovai 
2018-2020 m., 

vykdyti kasmet 

Programos 

įgyvendinimo 

laikotarpiu 

Bus supažindintas jaunimas su 

vykdoma antikorupcine veikla 
Surengtų seminarų ir 

dalyvių skaičius 
Savivaldybės  
biudžeto lėšos 

ir kiti šaltiniai 

 


