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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

Tikslas – atskleisti priežastis korupcijai pasireikšti Prienų rajono savivaldybės institucijose, biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose (kurių 

savininkė yra savivaldybė) (toliau – Savivaldybės įstaigos) ir Savivaldybės valdomose įmonėse  

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Įvertinti situaciją Savivaldybės įstaigų ir  Savivaldybės valdomų įmonių veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika. 

2. Nustatyti bendrą požiūrį į korupciją, įvertinti, kiek plačiai paplitęs korupcijos reiškinys Savivaldybės įstaigose ir  Savivaldybės valdomose įmonėse. 

1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą 

1. Neužtikrinama  

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 straipsnyje 

nustatyta pareiga atlikti 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

nustatymą ir 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

jose įvertinimą 

Atlikti Savivaldybės įstaigų ir 

savivaldybės valdomų įmonių 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir korupcijos 

pasireiškimo tikimybės jose 

įvertinimą 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

 

Kasmet iki III 

ketvirčio pabaigos 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose yra didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, atliktas 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimas, parengta 

išvada 

2. Neužtikrinamas Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Savivaldybės 2020 metais iki III Korupcijos tikimybės 
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Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 

nuostatų 

įgyvendinimas, 

interneto svetainėse 

neskelbiami pareigų, 

kurias siekiantys eiti 

arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami 

kreipiantis į Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą, sąrašai 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti arba einantį 

Savivaldybės įstaigoje ar 

Savivaldybės valdomoje įmonėje 

pareigas, numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 

dalyje. 

Paskelbti Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių 

interneto svetainėse, pareigų, kurias 

siekiantys eiti arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami kreipiantis į 

Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą, sąrašai 

 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

 

ketvirčio pabaigos sumažėjimas priimant į 

Savivaldybės įstaigą ar 

Savivaldybės valdomą įmonę 

nepriekaištingos reputacijos 

asmenis. 

 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių 

interneto svetainėje paskelbiami 

pareigų, kurias siekiantys eiti 

arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami kreipiantis į 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą, 

sąrašai.  

 

Kreipimųsi dėl visų asmenų, 

siekusių eiti pareigas, kai 

kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą 

informacijos yra privaloma (100 

proc.), skaičius 

2 Uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą 

3. Neužtikrintas 

veiksmingas Lietuvos 

Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo nuostatų 

įgyvendinimas 

Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos, kontrolės ir 

bendradarbiavimo funkcijų, 

numatytų Padalinių ir asmenų, 

valstybės ar savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, veiklos ir 

bendradarbiavimo taisyklėse, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

 

2020 metais Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių 

paskirti asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės funkcijų vykdymą. 

Informacija apie atsakingą 

asmenį skelbiama Savivaldybės 

įstaigų ir Savivaldybės valdomų 
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patvirtintose Lietuvos Respublikos  

Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. 

nutarimu Nr. 607, vykdymą  

įmonių interneto svetainėse  

 

 

3 uždavinys. Nustatyti Savivaldybės įstaigose ir Savivaldybės valdomose įmonėse dirbančių asmenų atsparumą (toleranciją) korupcijai 

4. Nenustatytas 

darbuotojų tolerancijos 

korupcijai indeksas 

Nustatyti darbuotojų tolerancijos 

korupcijai indeksą  

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

2020 metais Savivaldybės įstaigose ir 

Savivaldybės valdomose 

įmonėse nustatytas darbuotojų 

tolerancijos korupcijai indeksas  

Tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, 

užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių veiklos srityse 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Sukurta skaidraus ir sąžiningo elgesio sistema. 

2. Užtikrintas nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas. 

3. Užtikrintas viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas. 

1 uždavinys. Nustatyti etikos principus, elgesio taisykles, kaip Savivaldybės įstaigos ir Savivaldybės valdomos įmonės darbuotojas turėtų pasielgti abejotinoje 

situacijoje 

5. Neapibrėžti 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių darbuotojų 

elgesio, darbo aplinkos 

standartai, normos 

Parengti elgesio kodeksą ar kitą 

panašaus pobūdžio teisės aktą 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

2020 metai Parengtas elgesio kodeksas ar 

kitas panašaus pobūdžio teisės 

aktas, kuris reglamentuoja 

konkrečias elgesio normas, kurių 

turi laikytis dirbantis darbuotojas 

 

  

2 uždavinys. Organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą 
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6. Nėra Savivaldybės 

įstaigose ir 

Savivaldybės valdomose 

įmonėse patvirtinto 

sąrašo pareigų, kurias 

einant asmenims privalu 

deklaruoti privačius 

interesus 

Patvirtinti ir paskelbti 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių 

interneto svetainėse sąrašą pareigų, 

kurias einant asmenims privalu 

deklaruoti privačius interesus, kad 

būtų išvengta viešųjų ir privačių 

interesų konflikto  

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai  

 

 

Kasmet  Bus išvengta interesų konflikto 

(100 proc.) 

 

7. Užtikrinti, kad nepateikę 

Privačių interesų 

deklaracijos perkančiųjų 

subjektų pirkimų 

komisijų nariai, 

asmenys, perkančiųjų 

subjektų vadovų paskirti 

atlikti supaprastintus 

pirkimus, perkančiųjų 

subjektų atliekamų 

pirkimų procedūrose 

dalyvaujantys ekspertai 

bei pirkimo iniciatoriai 

neturės teisės dalyvauti 

pirkimų procedūrose ir 

turės būti atšaukti iš 

atitinkamų pareigų  

Užtikrinti kad pirkimo procedūrų 

dalyviai teisės aktų nustatytais 

terminais pateiktų/atnaujintų 

Privačių interesų deklaracijas  

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai  

 

Nuolat Viešųjų pirkimų procedūrose 

dalyvauja darbuotojai, 

pateikę/atnaujinę Privačių 

interesų deklaracijas (100 proc.) 

4 uždavinys. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę 

8. Neatliktas asmenų 

aptarnavimo kokybės 

vertinimas 

 

Parengti laisvos formos asmenų 

aptarnavimo kokybės vertinimo 

ataskaitą, kurioje būtų pateikta 

apibendrinta informacija apie 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Kasmet 

 

 

 

Atliktas išorinis (apklausos būdu 

užduodant pasirinktus 

klausimus) arba vidinis (pagal 

pasirinktus objektyvaus 
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administracinės paslaugos 

įvertinimą ir suformuluoti 

pasiūlymai dėl galimo 

administracinių paslaugų teikimo 

tobulinimo ir šių paslaugų kokybės 

gerinimo 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

pobūdžio kriterijus) prašymų 

suteikti viešąsias ir 

administracines  

 paslaugas nagrinėjimo kokybės 

vertinimas  

 

Tikslas – supažindinti savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms  

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas 10 proc. 

2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas. 

3. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad praneštų apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas 10 proc. 

1 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas 

9. Nepakankamas 

savivaldybės 

bendruomenės narių 

pilietinės sąmonės lygis 

ir nepakantumas 

korupcijai 

Organizuoti antikorupcinės 

kultūros ugdymo dienas, savaites, 

Tarptautinės antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti šalies ir 

regiono lygiu skelbiamuose 

konkursuose antikorupcijos tema  

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

Kasmet 

 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių, kuriose buvo 

organizuoti renginiai, 

skaičius, dalyvių skaičius. 

Konkursuose dalyvavusių 

asmenų skaičius 

2 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą 

10. Asmenys, nemotyvuoti 

pranešti apie korupcijos 

atvejus, per mažai 

informuojami apie 

galimus pranešimo apie 

korupcijos atvejus būdus 

Organizuoti viešas prevencines, 

švietimo veiklas korupcijos tema 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai 

Nuolat Įgyvendinta vieša 

antikorupcinė veikla. 

Veiklos tema, trukmė, 

dalyvių skaičius 

11.  Užtikrinti, kad 

Savivaldybės pranešimo 

kanalai, kuriais 

Patvirtinti ir paskelbti taisykles, 

nustatančias kiek saugūs ir 

konfidencialūs Savivaldybės 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

2020 metais iki III 

ketvirčio pabaigos 

Užtikrintas Savivaldybės 

skaidrumas ir geriau 

suvaldyta su korupcija 
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darbuotojai ar kiti 

asmenys gali pranešti 

apie galimus korupcijos 

atvejus, būtų saugūs 

pranešimo kanalai, kokie  

Savivaldybės darbuotojai gali 

sužinoti apie pranešimo turinį ir 

patį pranešėją, ko imasi gavę 

pranešimą ir ką turėtų žinoti 

pranešęs asmuo 

 

 

korupcijos prevenciją 

 

susijusi rizika 

12.  Užtikrinti gyventojams 

galimybę dalyvauti 

priimant sprendimus 

Savivaldybės interneto svetainėje 

aiškiai informuoti, kokiais būdais 

Savivaldybė kviečia gyventojus 

dalyvauti viešose konsultacijose 

bei skelbti, į kokius jų pasiūlymus 

buvo nuspręsta atsižvelgti, arba ne 

Savivaldybės 

administracijos skyrių 

vedėjai, seniūnai 

Nuolat Užtikrintas Savivaldybės 

skaidrumas ir geriau 

suvaldytą su korupcija 

susijusi rizika 

3 uždavinys. Šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis 

13. Nepakankamas 

antikorupcinis 

sąmoningumas ir 

netolerancija korupcijos 

reiškiniams 

Organizuoti savivaldybės tarybos 

narių, Savivaldybės 

administracijos, Savivaldybės 

įstaigų darbuotojų kursus, 

mokymus, susijusius su 

antikorupcine veikla  

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

Savivaldybės įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų 

įmonių vadovai  

Kasmet Kursuose, mokymuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius,  

kursų, mokymų valandų 

skaičius, tenkantis vienam 

kursus, mokymus 

išklausiusiam asmeniui 

__________________________ 

 


