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Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Priemonės 

įgyvendinimo 2017 

metais rezultatai 

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

JOS DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS 

2 uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi 

1. Nepakankamas 

viešumas, 

skaidrumas 

naudojant biudžeto 

lėšas, skirtas 

komandiruotėms  

Savivaldybės interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie 

Savivaldybės institucijų, įmonių ir 

įstaigų darbuotojų tarnybines 

komandiruotes nurodant 

komandiruotės tikslą, išlaidas bei 

rezultatą (ataskaitą), jeigu išlaidos 

komandiruotei viršija vienos 

minimalios mėnesinės algos 

nustatytą dydį 

Savivaldybės 

institucijose, 

įmonėse ir įstaigose 

už personalo 

valdymą atsakingi 

asmenys 

Nuolat Paskelbtų 

komandiruočių 

skaičius. 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų apie 

komandiruotes 

skaičius 

- 

3 uždavinys. Gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje 

1. Savivaldybės 

institucijų, įmonių 

ir įstaigų interneto 

svetainėse 

pateikiama 

neišsami, ne 

visuomet aktuali 

informacija apie 

Būtina užtikrinti, kad Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir įstaigų 

interneto svetainėse būtų pateikti ir 

nuolat atnaujinami paslaugų 

teikimo aprašai  

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

vadovai arba jų 

paskirti asmenys 

Nuolat Atnaujintų bei naujai 

pateiktų 

administracinių 

paslaugų aprašymų 

skaičius 

L./ d. „Vėrinėlis“ 

atnaujintų bei naujai 

pateiktų 

administracinių 

paslaugų aprašymų 

skaičius - 14 
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Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Priemonės 

įgyvendinimo 2017 

metais rezultatai 

teikiamas 

paslaugas 

 

5 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus 

1.  Visuomenė 

nepakankamai 

įtraukiama į 

antikorupcinę 

veiklą 

Sudaryti galimybę asmenims 

Savivaldybės institucijų, įmonių ir 

įstaigų interneto svetainėse pareikšti 

savo nuomonę dėl korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymo 

Savivaldybėje 

Savivaldybės 

institucijų, įmonių 

ir įstaigų vadovai 

ar jų paskirti 

asmenys 

Nuolat Pareikštų internetinėse 

svetainėse pasiūlymų, 

pastebėjimų ir 

komentarų skaičius 

- 

2 tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tvarką 

2 uždavinys. Siekti, kad Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose būtų tinkamai įgyvendinamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatos 

2. Ne visos 

Savivaldybės 

įmonės, įstaigos 

(perkančiosios 

organizacijos) turi 

pasirengusios ir 

pasitvirtinusios 

viešųjų pirkimų 

organizavimo 

taisykles 

Parengti ir patvirtinti viešųjų 

pirkimų perkančiojoje 

organizacijoje organizavimo 

taisykles, nustatančias atsakingus 

asmenis ir perkančiosios 

organizacijos pirkimų organizavimo 

tvarką nuo pirkimų poreikio 

formavimo iki pirkimų sutarties 

rezultato įvertinimo arba, jeigu 

pirkimų sutartis nebuvo sudaryta, – 

iki pirkimų procedūrų pabaigos 

Savivaldybės 

įmonių, įstaigų 

vadovai 

2017 m. IV 

ketvirtis 

Parengtos ir 

patvirtintos viešųjų 

pirkimų organizavimo 

taisyklės 

Parengtos ir 

patvirtintos viešųjų 

pirkimų 

organizavimo 

taisyklės 

3 tikslas – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius ar einančius pareigas asmenis bei Savivaldybės gyventojus 

su korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių asmenų nepakantumą korupcijai 

3 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą tarp Savivaldybės gyventojų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų  
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Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Priemonės 

įgyvendinimo 2017 

metais rezultatai 

1. Savivaldybės 

institucijose ir 

įstaigose retai 

organizuojami 

renginiai, skirti 

antikorupciniam 

švietimui vykdyti 

Organizuoti bent po vieną renginį 

per metus, skirtą antikorupciniam 

švietimui vykdyti 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

vadovai arba jų 

paskirti asmenys 

Iki 

kiekvienų 

metų IV 

ketvirčio 

pabaigos 

Suorganizuotų 

renginių skaičius 

Savivaldybės 

institucijose ir 

įstaigose 

L. d. „Vėrinėlis“ 

pravesti susirinkimai 

bendruomenei 

„Paramos gavimo ir 

panaudojimo 

švietimo įstaigose 

rekomendacijos, 

antikorupcijos 

prevencija“ 

4 uždavinys. Užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir 

jų pateikimą teisėsaugos institucijoms 

1. Kai kuriose 

Savivaldybės 

institucijose, 

įmonėse ir 

įstaigose nėra 

sudarytos 

galimybės 

asmenims pranešti 

apie galimai 

padarytas 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas 

veikas arba 

netinkamą 

darbuotojų ar 

valstybės 

tarnautojų elgesį 

Sudaryti galimybę asmenims 

pranešti apie galimai padarytas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas arba netinkamą darbuotojų ar 

valstybės tarnautojų elgesį ir skelbti 

informaciją apie tokių gautų 

pranešimų skaičių ir (ar) jų 

pateikimą teisėsaugos institucijoms 

Savivaldybės institucijų, įmonių ir 

įstaigų interneto svetainėse 

Savivaldybės 

institucijų, įmonių 

ir įstaigų vadovai 

ar jų paskirti 

asmenys 

Nuolat Gautų ir paskelbtų 

interneto svetainėse 

pranešimų skaičius; 

perduotų teisėsaugos 

institucijoms 

pranešimų skaičius 

- 

4 tikslas – atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Savivaldybėje 
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Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Priemonės 

įgyvendinimo 2017 

metais rezultatai 

3 uždavinys. Nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą 

1. Būtina atlikti 

sociologinius ar 

kitokius tyrimus, 

siekiant išskirti 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Atlikti anoniminę Savivaldybės 

administracijoje, kitose 

Savivaldybės institucijose ir 

įstaigose dirbančių tarnautojų 

apklausą; 

skelbti apklausos rezultatus 

Savivaldybės interneto svetainėje 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

vadovai ar jų 

paskirti asmenys 

Bent kartą 

per metus 

Apklaustų asmenų 

skaičius. Paviešinti 

apklausos rezultatai, 

išskirtos veiklos sritys, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė“  

Tyrimai „Korupcijos 

prevencija l.-d. 

„Vėrinėlis“ atlikti. 

 

________________________________ 


