


 

 

Širvintų rajono savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2018–2020 metų programos 

priedas  

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Laukiami rezultatai 
Priemonės vertinimo 

kriterijai 
Finansavimas 

 

I. TIKSLAS  - NUSTATYTI  KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE. 

 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą. 

3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienais metais 

pasirinktoje (-ose) iš STT 

siūlomų arba savo 

iniciatyva nustatytoje (-

ose) Savivaldybės veiklos 

srityje (-yse) teisės aktų 

nustatytais terminais 

atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą, išvadą teikti 

STT bei vykdyti išvadose 

pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimo stebėseną. 

 

 

Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienų 

metų  III 

ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizuotos Savivaldybės 

administracijos ir 

Savivaldybės įmonių / 

įstaigų veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos 

pasireiškimas,  nustatyti 

korupcijos rizikos veiksniai, 

numatytos ir įgyvendintos 

prevencinės priemonės jų 

užkardinimui. 

 

 

 

 

 

Kiekvienais metais tam 

tikroje (-ose) skirtingoje 

(-ose) Savivaldybės 

veiklos srityje (-yse) 

teisės aktų nustatytais 

terminais atliktas 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas,  

nustatytos veiklos sritys, 

kuriose yra didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, bei atlikta 

rekomendacijų 

įgyvendinimo stebėsena. 

 

Lėšos 

nereikalingos  
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2. 

 

 

 

 

 

 

Kontroliuoti, kad 

Savivaldybės įstaigos 

(įmonės) kiekvienais 

metais teisės aktų 

nustatyta tvarka ir 

terminais atliktų 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą 

įstaigos (įmonės) veiklos 

srityje bei išvadą pateiktų 

Savivaldybės 

administracijos 

Centralizuotam vidaus 

audito skyriui. 

 

 

Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius 

  

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

 

Nustatomos  Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

bei kontroliuojamų įmonių 

veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

Kiekvienais metais 

atliktas Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų bei 

kontroliuojamų įmonių 

veiklos sričių korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

įvertinimas, parengta 

išvada. 

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 

3.  

 

Atlikti dėl  pateiktų 

rekomendacijų 

įgyvendinimo kontrolę, 

nustatyti vertinant 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Savivaldybės 

administracijoje,  

Savivaldybės 

biudžetinėse ir viešosiose 

įstaigose bei 

kontroliuojamose 

įmonėse. 

Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

Iki kiekvienų 

metų IV 

ketvirčio 

pabaigos 

Sumažėjusi korupcijos 

pasireiškimo tikimybė  

labiausiai rizikingose srityse. 

 

 

Atlikti patikrinimai ne 

mažiau kaip vieną kartą 

per metus visose 

Savivaldybės įstaigose, 

įmonėse, kuriose 

pateiktos rekomendacijos 

dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės. 

Įvykdytų patikrinimų 

skaičius, įstaigų ir 

įmonių, neįvykdžiusių 

rekomendacijų, skaičius. 

 

 

Lėšos  

nereikalingos 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant poreikiui, 

atsižvelgiant į korupcijos 

prevenciją 

reglamentuojančių teisės 

aktų pakeitimus, 

kompetentingų institucijų 

rekomendacijas, tvirtinti, 

peržiūrėti ir / ar atnaujinti 

korupcijos prevencijos 

programas, programos 

įgyvendinimo planus.  

 

Antikorupcijos komisija 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai  

 

 

 

 

Visą 

Programos 

įgyvendinimo 

laikotarpį, bet 

ne vėliau  kaip 

likus 6 

mėnesiams iki 

Programos 

įgyvendinimo 

pabaigos 

 

 

Pašalinamos nustatytos 

kliūtys ir problemos, dėl 

kurių gali būti nepasiekti 

Programos tikslai ir 

uždaviniai, laiku neįvykdytos 

priemonių plano priemonės. 

 

 

 

 

 

 

Esant poreikiui, parengtų 

ar atnaujintų korupcijos 

prevencijos  programų ir 

jų įgyvendinimo planų 

skaičius.  

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Atlikti korupcijos rizikos 

valdymo vertinimą ne 

mažiau kaip vienoje 

Savivaldybės įstaigoje / 

įmonėje per metus. 

Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius 

 

Kiekvienais 

metais iki IV 

ketvirčio 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

Įvertinamas korupcijos 

rizikos valdymas, 

pateikiamos rekomendacijos 

veiklai gerinti. 

 

Atliktų korupcijos rizikos 

valdymo vertinimų 

skaičius,  ne mažiau kaip 

vienas vertinimas per 

metus. 

Lėšos 

nereikalingos 

6. 

 

 

 

 

 

Paskirti asmenį (-is), 

kuriam (-iems) pavedama 

atlikti Lietuvos 

Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 

įgyvendinimo funkciją.  

Informacija apie 

atsakingą asmenį 

paskelbti Savivaldybės 

įstaigos, įmonės interneto 

svetainėje. 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

 

 

 

Iki 2018 m. III 

ketvirčio 

pabaigos 

 

Užtikrintas korupcijos 

prevencijos įstatymo 

įgyvendinimas, sustiprinta 

kontrolė  Savivaldybės 

biudžetinėse ir viešosiose 

įstaigose bei 

kontroliuojamose įmonėse. 

 

Savivaldybės įstaigose, 

įmonėse paskirti 

asmenys, kuriems pavesta 

atlikti Lietuvos 

Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 

įgyvendinimo funkciją. 

Informacija apie 

atsakingą asmenį 

paskelbta Savivaldybės 

įstaigos, įmonės interneto 

svetainėje. 

Lėšos  

nereikalingos 
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7. Nustatyti (atnaujinti) 

sąrašą pareigybių, į kurias 

prieš skirdama asmenį, 

Savivaldybės įstaiga ar 

įmonė turi pateikti rašytinį 

prašymą STT dėl 

informacijos apie šias 

pareigas siekiantį eiti 

asmenį. 

Savivaldybės administracijos 

Teisės, personalo ir civilinės 

metrikacijos skyrius 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai  

 

2018 m. IV 

ketvirtis 

 

Užtikrintas veiksmingas 

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 

įgyvendinimas. Įvertinamas 

asmens patikimumas ir 

mažinama korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

priimant į pareigas tik 

nepriekaištingos reputacijos 

asmenis. 

Parengtas ir įstaigos, 

įmonės vadovo 

patvirtintas ir paskelbtas 

(Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių interneto 

svetainėje) sąrašas 

pareigybių, į kurias, prieš 

skirdama asmenį, 

Savivaldybės įstaiga ar 

įmonė turi pateikti 

rašytinį prašymą STT dėl 

informacijos apie šias 

pareigas siekiantį eiti 

asmenį. 

 

Lėšos  

nereikalingos 

 

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE MAŽINIMAS IR ŠALINIMAS  

 

Uždaviniai: 

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių. 

2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. 

3. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti Savivaldybės 

interneto svetainėje 

anoniminę Savivaldybės 

gyventojų nuomonės 

apklausą apie neoficialius 

mokėjimus. 

Savivaldybės administracijos 

viešųjų ryšių vyriausiasis 

specialistas 

 

 

Iki 2018 metų 

III ketvirčio 

pabaigos  

 

 

 

 

Nustatytas požiūris į 

korupciją, įvertintas 

antikorupcinis potencialas, 

korupcijos paplitimas. 

 

Apklaustų respondentų 

skaičius ir įvykdyta ne 

mažiau kaip 1 anoniminė 

gyventojų apklausa per 

metus. 

 

Lėšos 

nereikalingos 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryti galimybes 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėse ar įstaigų ir 

įmonių patalpose pateikti 

gyventojams anonimines 

anketas ar pranešimus 

apie pastebėtus 

korupcijos pasireiškimo 

atvejus.  

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

Iki kiekvienų 

metų IV 

ketvirčio 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryta galimybė 

gyventojams anonimiškai 

informuoti apie jiems 

žinomas korupcijos apraiškas 

šioje priemonėje nurodytose 

įstaigose, įmonėse. 

Užtikrinama neoficialių 

mokėjimų prevencija. 

Ne mažiau kaip viena 

priemonė kiekvienoje 

Savivaldybės įstaigoje, 

įmonėje. Gautų 

pranešimų, susijusių su  

korupcijos apraiškomis, 

sumažėjimas 10 proc. 

Gautų pranešimų, kurių 

pagrindu atlikus 

patikrinimą, korupcijos 

faktai pasitvirtino 

sumažėjimas 50 proc. 

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėtoti ir didinti 

elektroninių paslaugų 

teikimą fiziniams ir 

juridiniams asmenims, 

nuolat atnaujinti 

administracinių paslaugų 

teikimo aprašymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos 

Bendrasis skyrius 

 

Administracijos padaliniai, 

teikiantys administracines 

paslaugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2018 metų 

IV ketvirčio 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojų aptarnavimo 

kokybės gerėjimas, paslaugų 

suteikimo laiko trumpėjimas, 

galimybės korupcijos 

apraiškoms šalinimas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikuota ar atnaujinta 

ne mažiau kaip 30 

administracinių paslaugų 

teikimo aprašymų 

atsižvelgiant į 

Savivaldybės 

administracijos veiklos ir 

teisės aktų, reguliuojančių 

administracinių paslaugų 

teikimą, pakeitimus ar 

kitas aplinkybes. Parengtų 

ar  atnaujintų bei perkeltų 

į elektroninę erdvę 

administracinių paslaugų 

skaičius IV ketvirtį. 

 

 

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti gyventojus 

naudotis elektroniniu 

būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis. 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos 

Bendrasis skyrius 

 

Administracijos padaliniai, 

teikiantys administracines 

paslaugas 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

 

 

2018–2019 

metais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidėjęs viešųjų ir 

administracinių paslaugų 

teikimo skaidrumas, kai 

paslaugos gavėjui nereikia 

atvykti į paslaugos teikimo 

vietą. 

 

 

 

 

 

 

Suteiktų viešųjų ir 

administracinių paslaugų 

padidėjimas 10 proc. 

Kiekvienais metais 

pateikta ne mažiau kaip 

10 kvietimų gyventojams 

naudotis elektroninėmis 

paslaugomis 

Savivaldybės įstaigos / 

įmonės interneto 

svetainėje.  

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti anoniminių 

pranešimų linijos 

(elektroninio pašto) 

veikimą. 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos 

Bendrasis skyrius 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių  

vadovai 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinamas pranešėjų 

konfidencialumas bei  

galimybė gyventojams 

pranešti apie pastebėtus 

korupcijos pasireiškimo 

atvejus. 

 

 

 

 

Užtikrintas anoniminių 

pranešimų linijos 

(elektroninio pašto) 

veikimas.  Kiekvienais 

metais iki sausio 20 d 

atliktas anoniminės linijos 

veikimo veiksmingumas. 

Lėšos 

nereikalingos 

6. Pakeisti Savivaldybės 

administracijos Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės  

vykdymo taisykles 

patvirtintas 2017-07-07 

Administracijos 

direktoriaus įsakymu 

 Nr. 9-566. 

Savivaldybės administracijos 

Teisės, personalo ir civilinės 

metrikacijos skyrius 

 

Iki 2018 metų 

III ketvirčio 

pabaigos 

Skaidresnis viešųjų pirkimų 

organizavimas, didesnė 

vidaus kontrolė. Sumažėjusi 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė atliekant viešuosius 

pirkimus. 

Patvirtintos Savivaldybės 

direktoriaus įsakymu 

Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus 

kontrolės vykdymo 

taisyklės. 

 

 

 

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 
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III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO  DIDINIMAS 

 

Uždaviniai: 

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą. 

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį. 

 

1. 

 

 

Informuoti visuomenę 

apie vykdomą 

Antikorupcijos komisijos 

veiklą. 

Antikorupcijos komisija 

 

 

Nuolat Supažindinti gyventojus su 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės galimybėmis.  

Visuomenė bus skatinama 

įsitraukti į antikorupcinės 

komisijos veiklą. 

Paskelbta informacija 

(posėdžių darbotvarkių, 

ataskaitų, informacinių 

pažymų ir kt.).  

Skelbiama informacija 

nuolat atnaujinama.   

Lėšos 

nereikalingos 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėje,  skyriuje 

„Korupcijos prevencija“, 

skelbti  informaciją apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

(Programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą, programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano ataskaitą, 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo 

išvadą ir kt.) 

 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

interneto svetainėse 

skelbiama informacija skirta 

šviesti gyventojus apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones ir 

didinti pasitikėjimą 

Savivaldybės institucijų bei 

įstaigų darbu. Užtikrintas 

Savivaldybėje įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas. 
 

Kiekvienais metais visose 

Savivaldybės įstaigose, 

įmonėse paskelbta 

informacija apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones. 

Skelbiama informacija 

nuolat atnaujinama. 

 

 

 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 
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3. 

 

 

 

Savivaldybės interneto 

 svetainėje, skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ 

skelbti informaciją apie 

Savivaldybės tarybos 

narių nusišalinimą  nuo 

Savivaldybės tarybos 

sprendimų priėmimo. 

Savivaldybės administracijos  

Bendrasis  skyrius 

(Savivaldybės tarybos 

sekretorius) 

 

 
 
 
 
 
 

2018 metais  Užtikrinti visuomenės 

informavimą apie 

Savivaldybės tarybos narių 

nusišalinimą nuo balsavimo 

dėl Savivaldybės tarybos 

svarstomų sprendimų 

projektų ar atsisakymą 

nusišalinti esant viešų ir 

privačių interesų konfliktui. 

Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės pasitikėjimas 

Savivaldybės tarybos nariais. 

Kiekvieną mėnesį 

paskelbta informacija 

apie Savivaldybės tarybos 

narių pareikštą 

nusišalinimą nuo 

Savivaldybės tarybos 

sprendimų priėmimo 

svarstant klausimus, dėl 

kurių gali kilti viešųjų ir 

privačių interesų 

konfliktas. Visi paskelbti 

nusišalinimai. 

 

Lėšos 

nereikalingos 

4. Skelbti informaciją apie 

savivaldybės būsto fondo 

ir socialinio būsto 

sąrašus, asmenų ir šeimų, 

turinčių teisę į paramą 

būstui išsinuomoti, 

nuomojančių socialinį 

būstą ar gaunančių būsto 

nuomos ar išperkamosios 

būsto nuomos mokesčių 

dalies kompensacijų, 

sąrašus. 

Savivaldybės administracijos 

Ūkio plėtros skyrius 

 

 

2018–2020 

metais 

Skaidrumas teikiant 

valstybės paramą 

savivaldybės būsto ir 

socialinio būsto srityje, 

galimų neteisėtų sprendimų 

šalinimas. 

 

Paskelbti Savivaldybės 

interneto svetainėje 

sąrašai (skelbiamos 

informacijos išsamumas, 

atnaujinamos 

informacijos dažnumas, 

bei tikslumas). 

Lėšos 

nereikalingos 

5. 

 

 

 

 

 

 

Skelbti informaciją apie   

nustatytas  galimas 

korupcines veikas, 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių  darbuotojų 

netinkamą elgesį. 

 

Savivaldybės administracijos 

Teisės, personalo ir civilinės 

metrikacijos skyrius 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai  

Nuolat Didinti ir formuoti 

nepakantumą korupcijai.  

 

Kiekvienais metais 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėje paskelbta 

informacija apie  

darbuotojų nustatytas  

korupcines veikas, 

darbuotojų netinkamą 

elgesį.  

Lėšos 

nereikalingos 
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IV. TIKSLAS – SKATINTI  ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

 

Uždaviniai: 

1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus korupcijos prevencijos klausimais. 

2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi. 

 

1. 

 

 

Peržiūrėti ir atnaujinti 

antikorupcinio švietimo 

programas mokyklose, 

skatinti korupcijos 

prevencijos iniciatyvas ir 

jų viešinimą. 

Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyrius 

 

Savivaldybės švietimo  

įstaigų vadovai 

Kiekvienais 

mokslo metais 

Ugdyti mokinių vertybines 

nuostatas ir plėtoti 

gebėjimus, būtinus formuoti 

jaunų žmonių pilietinę 

antikorupcinę poziciją. 

Visose bendrojo lavinimo 

mokyklose peržiūrėtos ir 

pagal poreikį atnaujintos 

antikorupcinio švietimo 

programos.  
 

Lėšos 

reikalingos 

2. 

 

 

Neformaliojo suaugusiųjų 

antikorupcinio švietimo 

programos parengimas 

(atnaujinimas) ir 

įgyvendinimas 

kiekvienais metais. 

Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyrius 

 

Švietimo centro skyrius 

 

2018–2019 

metais 

Vykdyti stebėseną, kaip 

įgyvendinama suaugusiųjų 

antikorupcinio švietimo 

programa. 

Savivaldybės gyventojai  

supažindinti su korupcijos 

keliamu pavojumi, didėja šių 

asmenų nepakantumas 

korupcijai. 

Parengta (atnaujinta) 

neformaliojo suaugusiųjų 

antikorupcinio švietimo 

programa. Savivaldybės 

administracijos Švietimo 

ir kultūros skyriui iki 

sausio 10 dienos pateikta 

ataskaita apie programos 

įgyvendinimą, 

veiksmingumą ir 

pasiektus rezultatus.  

Lėšos 

reikalingos 

3. 

 

Pasikviesti  į mokyklą 

STT pareigūną, vykdantį 

antikorupcinį jaunimo 

švietimą. 

Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyrius 

 

Savivaldybės švietimo  

įstaigų vadovai 

Kiekvienais 

mokslo metais 

Mokiniai  bus supažindinti su 

korupcijos samprata, jos 

pasireiškimo galimybėmis, 

kovos su korupcija būdais ir 

priemonėmis. Tai leis 

formuoti nepakantų požiūrį į 

korupcijos reiškinį jau 

ugdymo įstaigoje. 

 

 

Ne mažiau kaip 1 

suorganizuotas 

susitikimas su STT 

pareigūnais per metus 

vienoje iš Savivaldybės  

švietimo įstaigų. 

 

Lėšos 

nereikalingos 
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4. 

 

 

 

Suorganizuoti konkursą 

ar diskusiją Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. 

Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyrius 

 

Savivaldybės švietimo  

įstaigų vadovai 

2018 m. IV 

ketvirtis,  

2019 m. IV 

ketvirtis,  

2020 m. IV 

ketvirtis 

Ugdyti mokinių pilietiškumą 

ir nepakantumą korupcijai.  

 

Suorganizuota ne mažiau 

kaip vienas konkursas ar 

diskusija Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti kiekvienoje 

Savivaldybės švietimo 

įstaigoje. 

 

Lėšos 

nereikalingos 

5. 

 

 

 

 

 

Suorganizuoti ir (ar)  

dalyvauti mokymuose 

antikorupcijos klausimais. 

 

 

 

 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Savivaldybės 

administracijoje 

 

 

 

 

Iki 2018 metų 

IV ketvirčio 

pabaigos 

 

 

 

 

 

Supažindinti Savivaldybės 

administracijos, 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių darbuotojus su 

korupcijos pasekmėmis ir 

prevencinėmis priemonėmis. 

Suorganizuoti ne mažiau 

kaip 1 mokymai per 

metus. Savivaldybės 

administracijos ir 

Savivaldybės įstaigų / 

įmonių darbuotojų, 

dalyvavusių mokymuose, 

skaičius – ne mažiau 50.             

Lėšos 

nereikalingos 

6. 

 

 

 

 

 

 

Suorganizuoti personalo 

mokymus antikorupcinio 

švietimo tema, 

atsižvelgiant į įstaigos, 

įmonės veiklos specifiką. 

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių 

vadovai 

 

 

 

Iki 2019 metų 

pabaigos 

 

 

 

 

Didinamas visuomenės 

patikimumas, 

sąmoningumas, 

principingumas, motyvuojant  

neimti, neduoti kyšio, 

pranešti apie korupciją. 

 

Suformuotas 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių personalo 

vieningas suvokimas apie 

korupciją, aukštų etikos 

standartų reikšmę. 

Mokymų tema, trukmė ir 

dalyvių skaičius. 

Lėšos 

reikalingos 


