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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2020–2023 METŲ PROGRAMA 

   

I SKYRIUS 

BENDROSIOS  NUOSTATOS  

  
1. Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) korupcijos 2020–2023 metų 

programa (toliau – Programa) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1059, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 

metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185, ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą bei Antikorupcinės aplinkos viešajame 

sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo nuostatomis. 

2. Programos paskirtis yra užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos, antikorupcinio 

švietimo priemonių vykdymą Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijose, 

Savivaldybės valdomose įmonėse ir įstaigose. 

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ  

 

4. Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir pavojingas socialinis reiškinys, 

keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį 

teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis 

pavojų valstybės valdymui, savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. 

Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos 

ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims išryškėja tik vėliau, 

susidūrus su korupcijos pasekmėmis. 

5. Kasmet pasauliniu lygiu yra atliekamas korupcijos suvokimo indeksas (toliau – KSI), 

kuris atskleidžia, kaip pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Parodo, kaip šalyje 

suvokiama valstybės tarnautojų ir politikų korupcija, kur 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – 

labai korumpuotą. Pagrindiniai tyrimo rezultatai: 

5.1. 2019 m. „Transparency International“ (toliau – TI) KSI tyrime Lietuvai skirta 60 balų iš 

100 galimų ir 35 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 15 vietą tarp Europos Sąjungos valstybių, 

pernai buvo 18-ta. 

5.2. Lietuvoje beveik suvaldytas kyšininkavimas, tačiau vis dar problema išlieka stambioji 

korupcija ir nepotizmas bei viešojo sektoriaus ir politikos skaidrumo užtikrinimas. 

5.3. Palyginimui: pirmoje vietoje pasaulyje – Danija (87 balai) ir Naujoji Zelandija (87 

balai). Estija gavo 74 balus ir užėmė 18 vietą (pernai – 73 balus ir 18 vietą), Latvija gavo 56 balus ir 

užėmė 44 vietą (2018 m. – 58 balus ir 41 vietą), Lenkija – 58 balus ir 41 vietą (2018 m. – 60 balų ir 
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36 vietą), Baltarusija – 45 balus ir 66 vietą (2018 m. – 44 balus ir 70 vietą), Rusija – 28 balus ir 137 

vietą (2018 m. – 28 balus ir 138 vietą). 

6. Lietuvos mastu kasmet atliekamas 2019 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais Visuomenės 

nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“, kurį 

inicijuoja LR Specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrime dalyvavo tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, 

verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai, kurio tikslas – įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje 

bei palyginti ją su ankstesnių metų rezultatais. Tyrimo uždaviniai: įvertinti tikslinių grupių požiūrį į 

korupciją, korupcijos paplitimą įvairiose institucijose, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, 

įvertinti antikorupcinį potencialą. Rezultatai parodė:  

6.1. Lietuvoje mažėja korupcijos masto suvokimas, tačiau korupcija išlieka aktuali 

problema. 36 proc. gyventojų ir 32 proc. įmonių vadovų korupciją laiko rimta problema Lietuvoje – 

tarp kitų problemų korupcija atsidūrė 4 vietoje (po mažų atlyginimų, kylančių kainų ir emigracijos). 

Tarp valstybės tarnautojų korupciją, kaip labai rimtą problemą, vertina 23 proc. respondentų – šioje 

tikslinėje grupėje korupcijos problema yra 7 vietoje. 

6.2. 2019 m. fiksuoti geriausi korupcijos masto pokyčio vertinimai visose visuomenės 

grupėse. Kad korupcijos mastai per 5 metus išaugo mano 20 proc. Lietuvos gyventojų – tai yra 3 

kartus mažiau nei 2008 m., kai taip manančių buvo 77 proc. Vertinančių, kad korupcijos mastai 

sumažėjo yra daugiau – 26 proc. 

6.3. Įmonių vadovų ir valstybės tarnautojų atsakymai taip pat yra pozityviausi nuo 

stebėsenos pradžios. Pavyzdžiui, jeigu 2007 m. net 55 proc. įmonių vadovų nurodė, kad korupcijos 

mastai per 5 metus išaugo, tai 2019 m. tokių buvo tik 12 proc. Savo ruožtu valstybės tarnautojų, 

nurodžiusių korupcijos masto padidėjimą, 2011 m. buvo 40 proc., o 2019 m. – 7 proc. 

6.4. Vertindami, kaip keisis korupcijos mastas ateityje, tarp gyventojų didesnę dalį sudaro 

optimistai, tikintys, kad korupcijos mastas ir toliau mažės (29 proc.), negu pesimistai (11 proc.) – 

tai geriausias rezultatas nuo stebėsenos pradžios. 

6.5. Dauguma gyventojų (61 proc.) mano, kad kyšis padeda spręsti problemas. Tačiau ši 

dalis nuosekliai mažėja nuo 2002 m. Per pastaruosius 12 mėnesių kyšį yra davę 10 proc. gyventojų, 

5. proc. verslo atstovų – tai taip pat geriausias rezultatas nuo 2005 m., kai gyventojų davusių kyšį 

buvo kone tris kartus daugiau (27 proc.), o verslo atstovų – keturis kartus daugiau (20 proc.). 

Valstybės tarnautojų, nurodžiusių davus kyšį 2019 m., buvo 2 proc., kai 2011 m. – 19 proc. Tyrimo 

duomenimis sumažėjo korupcinė patirtis savivaldybėse. 

6.6. Nuo 2007 m. daugiau nei du kartus padidėjo gyventojų, žinančių, kur gali kreiptis norint 

pranešti apie korupciją – nuo 18 proc. 2007 m. iki 48 proc. 2019 m. Verslo atstovų rezultatai 2019 

m. siekia 61 proc., kai 2007 m. žinančių, kur pranešti apie korupciją, buvo 35 proc. 

6.7. Antikorupcinis potencialas nuosekliai stiprėja tarp valstybės tarnautojų – 2019 m. 

žinančių, kur pranešti apie korupciją, buvo 86 proc., o 2014 m. – 61 proc. Valstybės tarnautojai taip 

pat labiausiai pasiryžę pranešti apie korupciją – 52 proc. (2014 m. buvo 29 proc.). 

7. 2018 metais „Transparency International“ Lietuvos skyrius taip pat atliko (TILS) 

savivaldybių skaidrumo tyrimą, kuris parodė, kad savivaldybės tapo skaidresnės lyginant su 2014 

metais. Tyrimo metu buvo analizuota, kokia skelbiama informacija oficialiuose Lietuvos 

savivaldybių interneto tinklalapiuose. 2018 metais Kretingos rajono savivaldybė įvertinta 

vidutiniškai (78 proc.), kai 2014 metais buvo tik patenkinamai (50 proc.). Vadinasi, situacija gerėja 

ir yra galimybė pagerinti rodiklį.  

8. Savivaldybė pagal savo kompetenciją įgyvendina Nacionalinę kovos su korupcija 2015–

2025 metų programą. Siekiant, kad antikorupciniai veiksmai būtų veiksmingi, Kretingos rajono 

savivaldybė parengė korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programą (toliau – Programa) ir 

įgyvendinimo priemonių planą, kurį patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės taryba 2016 m. 

lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-297. Programą sudarė dvi prioritetinės sritys: korupcijos 

prevencijos ir antikorupcinio švietimo: 

8.1. Korupcijos prevencijos pagrindinis tikslas buvo siekti didesnio Savivaldybės valdymo 

efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio 

valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai, uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų 
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teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, 

stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai ir Programos įgyvendinimo priemonių pasiekti 

rezultatai: 

8.1.1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (toliau – KPT) Savivaldybė kasmet 

atlieka Savivaldybės administracijos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė (2019 m. – Kretingos miesto ir Žalgirio seniūnijų sutartys su paslaugų 

teikėjais srityje; 2018 m. – investicinio projekto „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ srityje; 

2017 m. – sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo srityje; 2016 m. – kūno kultūros ir sporto veiklos 

bei kultūrinės veiklos programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų srityje). 

Apibendrinus KPT išvadas gautas iš Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų ir biudžetinių 

įstaigų, kartu su Savivaldybės administracijos veiklos srityse atlikto KPT nustatymo motyvuota 

išvada, kasmet pateikia STT. Analizuotose veiklos srityse nustatyta minimali korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nes galimos korupcijos apraiškos valdomos, parengtos priemonės galimos 

korupcijos rizikos mažinimui. Komisija taip pat vykdė KPT išvadoje pateiktų išvadų ir pasiūlymų 

stebėseną. KPT išvados patalpintos Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. 

8.1.2. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos viešai skelbė 

interneto svetainėje informaciją apie turimus tarnybinius lengvuosius automobilius. 

8.1.3. Komisija vertino Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų 

pateiktą informaciją: apie vadovui ir pavaduotojui priskirtų turimų tarnybinių lengvųjų automobilių 

panaudojimą ir apie darbuotojų tarnybines komandiruotes.  

8.1.4. Savivaldybės administracija, kaip perkančioji organizacija, visą informaciją, nurodytą 

Viešųjų pirkimų įstatyme bei Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėse, nustatyta tvarka skelbė: pateikiant skelbimus, ataskaitas ir planuojamų atlikti pirkimų 

suvestinę centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Viešųjų 

pirkimų skyrius iš Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų  pagal gautas paraiškas pirkimus 

vykdė tik elektroninėmis CVP IS priemonėmis ir per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – 

CPO) įvykdė 49 pirkimus. Seniūnijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų 2019 metais per CPO 

nevykdė, nes mažos vertės pirkimų sutarčių vertė nesiekė 10 000 Eur be PVM, taip pat CPO 

siūlomos prekės neatitiko perkančiosios organizacijos poreikių. Savivaldybės kontroliuojamos 

įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos per CPO atliko pirkimus. 

8.1.5. Teikiama informacija apie Savivaldybės atžvilgiu priimtus nepalankius teismo 

sprendimus Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija/Teisės aktų 

pažeidimai/Teismo sprendimai“. 

8.1.6. Savivaldybėje atliekamas antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas (pagal 

Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d.), o nustačius, kad vertinamo teisės akto projekto 

nuostatos gali turėti galimos korupcijos pasireiškimo apraiškos, teisės aktų projektų rengėjai, 

rengiamo teisės akto projekto nuostatas tikslindavo. 

8.1.7. Savivaldybės administracijos skyriai, pavaldžios įstaigos nustatinėjo korupcijos 

požiūriu rizikingiausias veiklos sritis. 

8.2. Antikorupcinio švietimo pagrindinis tikslas buvo plėtoti antikorupcinį švietimą, skatinti 

visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą, didinti jaunų žmonių pilietiškumą, ugdyti atsparumą 

korupcijos reiškiniams, uždavinys – skatinti antikorupcines iniciatyvas, šviesti ir informuoti 

visuomenę, didinti jaunų žmonių pilietiškumą, dalyvaujant politikos skaidrumo akcijose ir 

Programos įgyvendinimo priemonių pasiekti rezultatai: 

8.2.1. Mokyklų ugdymo planuose antikorupcinis švietimas yra integruotas į istorijos, dorinio 

ugdymo (tikybos), ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų ugdymo procesą (ilgalaikiuose 

planuose), klasės vadovų veiklos planus. 

8.2.2. Švietimo skyrius kartu su M. Valančiaus viešąja biblioteka ir Antikorupcijos komisija 

organizavo Kretingos rajono gimnazijų I–IV G klasių mokinių „Protų mūšis“ antikorupcine tema ir 

Kretingos rajono mokinių kūrybinių darbų konkursą „Mes – prieš korupciją“. 

8.2.3. Švietimo centras organizavo seminarus rajono švietimo bendruomenei. 
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8.2.4. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų interneto svetainės skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ yra nuoroda, kur galima pateikti informaciją apie korupciją ar panašius 

pažeidimus. Savivaldybės administracijoje anoniminių pranešimų nebuvo gauta. 

8.2.5. Kasmet suorganizuojami dveji mokymai antikorupcine tematika Savivaldybės 

darbuotojams, Tarybos nariams,  Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų įstaigų vadovams, 

darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją, taip pat kviečiami dalyvauti bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

9. Kasmet korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programos ir įgyvendinimo priemonių 

plano atliekama įgyvendinimo stebėsena ir kartu su Komisijos metine veiklos ataskaita, pritarus 

Savivaldybės tarybai yra patalpinama internetinės svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. Šioje 

svetainėje taip pat skelbiama aktuali informacija.  

10. Atlikus Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių analizę, galima 

teigti, kad priemonės buvo įvykdytos arba iš dalies įvykdytos ir prisidėjo prie korupcijos apraiškų 

mažinimo Savivaldybės institucijose bei Savivaldybės įstaigose ir įmonėse. 

11. Įvertinus Savivaldybės administracijos, kontroliuojamų įmonių ir įstaigų atliktų KPT 

išvadų rezultatus, Korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programos ir įgyvendinimo priemonių 

plano veiksmingumą bei atsižvelgiant į TILS tyrimų rezultatus, galima išskirti šiuos veiksnius: 

11.1. išorinius (visuomenės pilietiškumo stoka ir pasyvumas antikorupcinėje veikloje); 

11.2. vidinius (profesinių elgesio kodeksų nebuvimas valstybės tarnyboje; svarbiausių etikos 

principų nesilaikymas darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus; aplaidus viešųjų ir privačių 

interesų derinimas, sudarantis sąlygas interesų konfliktų atsiradimui; pasyvus Savivaldybės 

institucijos, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų darbuotojų dalyvavimas antikorupcinėje 

veikloje ir organizuojamuose mokymuose). 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
  

12. Programą sudaro dvi sritys: korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo.  

13. Programos korupcijos prevencijos srities: 

13.1. tikslai: siekti didesnio Savivaldybės sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir 

atskaitingumo visuomenei bei didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, 

Savivaldybės valdomomis įmonėmis ir įstaigomis. Stiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

atsparumą korupcijai. 

13.2. uždaviniai tikslui pasiekti: 

13.2.1. užtikrinant sprendimų ir procedūrų skaidrumą:  

- parengti Savivaldybės valdomose įmonėse ir įstaigose dovanų teikimo ir priėmimo, 

dovanų deklaravimo ir registravimo tvarką pagal VTEK parengtas rekomendacijas (parengti dovanų 

politiką);  

- parengti etikos taisykles ar kitą panašaus pobūdžio teisės aktą; 

- patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą; 

- įdiegti ir (ar) atnaujinti (pateikti informaciją apie) dokumentų valdymo informacinės 

sistemos naudojimą, siekiant gerinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų rengiamų dokumentų kokybę 

ir prieinamumą; 

- parengti dokumentų valdymo sistemos tvarkos aprašą; 

- antikorupciniu požiūriu vertinti norminius teisės aktų projektus. 

13.2.2. užtikrinant viešumą ir atskaitingumą visuomenei bei didinant visuomenės 

pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, Savivaldybės valdomomis įmonėmis ir įstaigomis:  

- viešinti interneto svetainėse gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą; 

- viešinti žiniasklaidoje informaciją apie vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo 

kanalo veikimą Savivaldybės administracijoje, kontroliuojamose įmonėse ar įstaigose; 
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- Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų interneto svetainėse patalpinti nuorodą į 

Savivaldybės internetinės svetainės skiltį „Pranešėjų apsauga“, kurioje skelbiama informaciją 

vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą; 

- Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie tarybos narių nusišalinimą nuo 

dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus; 

- Savivaldybės tinklalapyje skelbti informaciją apie savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį 

turtą, jo naudojimo būdus bei nuomojamo ir išnuomoto turto sutarčių sudarymo ir pabaigos datas. 

13.2.3. stiprinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsparumą korupcijai: 

- nustatyti Savivaldybės institucijos, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų darbuotojų 

(ne) tolerancijos korupcijai indeksą; 

- atlikti visuomenės nuomonės apklausą. 

14. Programos antikorupcinio švietimo srities: 

14.1. tikslai: plėtoti antikorupcinį švietimą, didinti jaunų žmonių pilietiškumą, skatinti 

visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą, ugdyti atsparumą korupcijos reiškiniams. 

14.2. uždaviniai tikslui pasiekti: 

14.2.1. užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą ir aktyvų dalyvavimą mokymuose: 

- organizuoti mokymus pedagogams antikorupcine tematika; 

- organizuoti mokymus, susijusius su korupcijos prevencija, viešųjų ir privačių interesų 

derinimo klausimais Savivaldybės institucijos, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 

darbuotojams. 

14.2.2. skatinti jaunų žmonių pilietiškumą:  

- peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas ugdymo įstaigose. Integruoti į 

ugdymo procesą antikorupcinį švietimą; 

- organizuoti konkursus antikorupcine tematika. 

14.2.3. skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą: 

- vykdyti antikorupcinį švietimą ir skatinti antikorupcines iniciatyvas su bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų atstovais. 

15. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais: 

15.1. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

15.2. Programos priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais; 

15.3. pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus Savivaldybės 

institucijose, Savivaldybės valdomose įmonėse  ir įstaigose skaičiumi; 

15.4. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi; 

15.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, 

ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS  

  
16. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato 

įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos 

dalis. 

17. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 

priemonių plane nurodyti vykdytojai. Tuo atveju, kai nurodomi keli numatomos priemonės 

vykdytojai, atsakingu vykdytoju laikomas tas, kuris nurodytas pirmas vykdytojų sąraše. Programos 

priemonių įgyvendinimo plane nurodyti vykdytojai einamiesiems metams pasibaigus iki sausio 20 

d. pateikia Antikorupcijos komisijai informaciją apie priemonės įgyvendinimo eigą ir jos 

veiksmingumą. 

18. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės 

tarybos sudaryta Antikorupcijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės administracija, Savivaldybės 

valdomų įmonių ir įstaigų vadovai ir jų įgalioti asmenys. 

19. Programos veiksmingumo stebėseną atlieka Antikorupcijos komisija. 
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20. Programos įgyvendinime dalyvaujančios Savivaldybės institucijos Programos plane 

numatytas priemones įtraukia į savo veiklos planus. 

21. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių. 

Prireikus, atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas 

finansavimas. Savivaldybės valdomos įstaigos, įmonės korupcijos prevencijos programos vykdymą 

finansuoja iš savo lėšų. 

22. Antikorupcijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 

ataskaitą už praėjusius metus ir iki balandžio 1 d. pateikia ją Savivaldybės merui ir rajono 

savivaldybės Tarybai.  

23. Už šios Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje 

nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

24 Savivaldybės institucijos, įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi 

suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl 

Programos pakeitimo ar papildymo. 

25. Programą tvirtina Savivaldybės taryba. Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, 

kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama ir papildoma 

Savivaldybės tarybos sprendimu.  

   

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
26. Programa skelbiama Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje 

(www.kretinga.lt), skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

27. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai paskelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje.  

 

____________________________ 


