
Priedas 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2023 M. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

Programos tikslas – siekti didesnio Savivaldybės  sprendimų ir procedūrų  skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didinti 

visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, Savivaldybės valdomomis įmonėmis ir įstaigomis. 

Programos uždavinys – užtikrinti skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, didinant visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės 

institucijomis, Savivaldybės valdomomis įmonėmis ir įstaigomis, stiprinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsparumą korupcijai. 

1.  Tinkamai nereglamentuota dovanų 

teikimo ir priėmimo, dovanų 

deklaravimo ir registravimo tvarka 

pagal VTEK parengtas rekomendacijas. 

Parengti dovanų 

politiką. 

Bendrasis skyrius, 

Savivaldybės 

valdomos įmonės 

ir įstaigos. 

Iki 2021 m. kovo 31 d. Tinkamai parengta 

dovanų politika 

Savivaldybės 

valdomose įmonėse, 

įstaigose. 

2. Neatnaujintos valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, etikos taisyklės. 

Parengti valstybės 

tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, 

etikos taisykles ar 

kitą panašaus 

pobūdžio teisės aktą.  

Bendrasis skyrius. Iki 2021 m. kovo 31 d. Parengtos valstybės 

tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, 

etikos taisykles.  

3. Neįgyvendinamas Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymas, nes 

Savivaldybės valdomos įmonės ir 

įstaigos neturi patvirtintų pareigų, 

kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašo. 

Patvirtinti pareigų, 

kurias einantys 

asmenys privalo 

deklaruoti privačius 

interesus, sąrašą. 

Savivaldybės 

valdomos įmonės 

ir įstaigos. 

Kasmet iki kovo 1 d. 

pateikti informaciją.  

Patvirtintas pareigų, 

kurias einantys 

asmenys privalo 

deklaruoti privačius 

interesus, sąrašas. 

4. Siekti gerinti Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų dokumentų valdymo kokybę ir 

atskaitomybę. 

Įdiegti ir (ar) 

atnaujinti (pateikti 

informaciją apie) 

dokumentų valdymo 

informacinės 

Kretingos rajono 

savivaldybės 

biudžetinės 

įstaigos 

 

Iki 2021 m. kovo 31 d. Dokumentų valdymo 

sistemos naudojimas 

pagerins 

Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų 
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sistemos naudojimą, 

siekiant gerinti 

Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų 

dokumentų 

prieinamumą. 

dokumentų 

prieinamumą. 

5. Siekti gerinti Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų dokumentų rengimą, tvarkymą, 

apskaitą ir saugojimą pagal teisės aktų 

reikalavimus. 

Parengti dokumentų 

valdymo sistemos 

tvarkos aprašą.  

Kretingos rajono 

savivaldybės 

biudžetinės 

įstaigos 

 

Iki 2021 m. kovo 31 d. Parengtas 

Savivaldybės 

biudžetinės įstaigos 

dokumentų valdymo 

sistemos tvarkos 

aprašas. 

6. Savivaldybės taryboje priimamuose 

teisės aktuose gali atsirasti prielaidos 

korupcijos pasireikšti. 

Antikorupciniu 

požiūriu vertinti 

norminius teisės aktų 

projektus 

Teisės aktų 

projektų 

vertintojai, 

Antikorupcijos 

komisija 

Kasmet iki kovo 1 d. už 

praėjusius metus 

Antikorupciniu požiūriu 

įvertinti norminius 

teisės aktų projektus 

Įvertintuose 

norminiuose teisės 

aktuose pašalintų 

prielaidų galimam 

korupcijos 

pasireiškimui, 

skaičius 

7.  Savivaldybės institucijų, Savivaldybės 

valdomų įmonių ir įstaigų interneto 

svetainėse trūksta viešumo apie gautas 

dovanas, gautą bei suteiktą paramą. 

Savivaldybės 

institucijų, 

Savivaldybės 

valdomų įmonių ir 

įstaigų interneto 

svetainėse nuolat 

skelbti informaciją  

apie gautas dovanas, 

gautą bei suteiktą 

paramą. 

Bendrasis skyrius, 

Informacinių 

technologijų 

skyrius, 

Savivaldybės 

valdomos įmonės 

ir įstaigos. 

Nuo 2020 m. gruodžio 

30 d. 

Savivaldybės 

institucijų, 

Savivaldybės 

valdomų įmonių ir 

įstaigų, skelbiančių 

informaciją, skaičius. 

8. Trūksta viešinimo apie vidinio 

informacijos apie pažeidimus teikimo 

kanalo veikimą Savivaldybės 

institucijoje, Savivaldybės valdomose 

įmonėse ir įstaigose.  

Viešinti 

žiniasklaidoje 

informaciją apie 

vidinio informacijos 

apie pažeidimus 

Informacinių 

technologijų 

skyrius 

Kasmet iki gruodžio 31 

d. 

Viešinimo dėka 

tikimasi vidinio 

informacijos apie 

pažeidimus teikimo 

kanalo veikimo 
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teikimo kanalo 

veikimą Savivaldybės 

administracijoje, 

kontroliuojamose 

įmonėse ar įstaigose. 

veiksmingumo. 

Viešinimas vietinėje 

spaudoje vieną kartą 

per metus. 

9. Trūksta informacijos Savivaldybės 

valdomų įmonių ir įstaigų internetinėse 

svetainėse vidinio informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalo veikimą 

pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 

nuostatas. 

Savivaldybės 

valdomų įmonių ir 

įstaigų internetinėse 

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 

valdomos įmonės 

ir įstaigos 

Iki 2021 m. birželio 30 

d. 

Paskelbta informacija 

suteiks darbuotojams 

galimybę pranešti 

apie galimai daromus 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Savivaldybės 

institucijoje, 

Savivaldybės 

valdomose įmonėse ir 

įstaigose. 

 

10. Visuomenei trūksta informacijos apie 

Savivaldybės tarybos narių 

nusišalinimą nuo balsavimo dėl 

Savivaldybės tarybos svarstomų 

sprendimų projektų, išvengiant interesų 

konflikto, kurie susiję su jo privačiais 

interesais. 

Savivaldybės 

interneto svetainėje 

skelbti informaciją 

apie tarybos narių 

nusišalinimą nuo 

dalyvavimo svarstant 

ir priimant 

sprendimus.  

Savivaldybės 

tarybos sekretorius 

Po kiekvieno tarybos 

posėdžio 

Užtikrinant viešumą 

ir atskaitingumą 

visuomenei paviešinti 

nusišalinę 

Savivaldybės tarybos 

nariai ir svarstomas 

klausimas.  

11. Nėra skelbiamas internetinėje 

svetainėje savivaldybei priklausantis 

nekilnojamas turtas bei jo 

panaudojimas.  

Savivaldybės 

tinklalapyje skelbti 

informaciją apie 

savivaldybei 

priklausantį 

Vietinio ūkio ir 

turto valdymo 

skyrius 

Iki 2021 m. birželio 30 

d. 

Pasikeitus informacijai 

atnaujinti per 20 darbo 

dienų. 

Didesnis informacijos 

prieinamumas 

visuomenei užtikrins 

skaidrumą. 
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nekilnojamąjį turtą, 

jo naudojimo būdus 

bei nuomojamo ir 

išnuomoto turto 

sutarčių sudarymo ir 

pabaigos datas. 

 

12. Nenustatytas Savivaldybės institucijų, 

Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 

darbuotojų (ne) tolerancijos korupcijos 

lygis, koks yra bendras požiūris į 

korupciją, kiek paplitęs šis reiškinys ir 

koks darbuotojų santykis su korupcinio 

pobūdžio apraiškomis. 

Atlikti Savivaldybės 

institucijų, 

Savivaldybės 

valdomų įmonių ir 

įstaigų 

darbuotojų apklausą, 

siekiant nustatyti (ne) 

tolerancijos 

korupcijai lygį. 

Bendrasis skyrius, 

Informacinių 

technologijų 

skyrius, 

Savivaldybės 

valdomos įmonės 

ir įstaigos, 

Antikorupcijos 

komisija. 

Atlikti iki 2022 m. 

gruodžio 1 d.  

Nustatytas 

Savivaldybės 

institucijos, 

Savivaldybės 

valdomų įmonių ir 

įstaigų darbuotojų 

(ne) tolerancijos 

korupcijos lygis. 

Siekiama nulinės 

tolerancijos. 

13. Trūksta visuomenės požiūrio į 

korupciją, apie įgyvendinamą 

korupcijos prevencijos programą, 

kokias gyventojai mato rizikingiausias 

sritis. 

Atlikti visuomenės 

nuomonės apklausą 

korupcijos tematika 

Bendrasis skyrius, 

Informacinių 

technologijų 

skyrius. 

Atlikti iki 2022 m. 

gruodžio 1 d.  

Atlikus visuomenės 

apklausą, gyventojai 

gali pasiūlyti 

rizikingas sritis ir 

atsižvelgiant į tai, 

pakoreguoti 

korupcijos 

prevencijos 

programą. 

II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 

Programos tikslas – plėtoti antikorupcinį švietimą, didinti jaunų žmonių pilietiškumą, skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą, 

ugdyti atsparumą korupcijos reiškiniams. 

Programos uždavinys – užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą ir aktyvų dalyvavimą mokymuose, skatinti jaunų žmonių ir visuomenės 

pilietiškumą.  

14. Pedagogai nepakankamai turi žinių 

antikorupcinio mokinių ugdymo 

kompetencijoms tobulinti. 

Organizuoti 

mokymus 

pedagogams 

antikorupcine 

Savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius, 

Kretingos rajono 

Kasmet iki gruodžio 10 

d. 

Antikorupcinio 

mokinių ugdymo 

kompetencijų 

tobulinimo mokymai 
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tematika. švietimo centras. padės pedagogams 

įgyti reikiamų 

kompetencijų 

įdomiau organizuoti 

ugdymo procesą, 

formuojant mokinių 

antikorupcines 

nuostatas ir 

pilietiškumo 

kompetencijas. 

Organizuotų mokymų 

skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

15. Darbuotojai nepakankamai turi žinių 

korupcijos prevencijos, viešųjų ir 

privačių interesų derinimo  srityse. 

Organizuoti 

mokymus, susijusius 

su korupcijos 

prevencija ir viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimo klausimais 

Savivaldybės 

institucijos, 

Savivaldybės 

valdomos įmonės 

ir įstaigos, 

Antikorupcijos 

komisija. 

Kasmet iki gruodžio 31 

d. 

Įgytos kompetencijos 

korupcijos 

prevencijos, viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimo srityse.  

Organizuotų mokymų 

skaičius. 

16. Nepakankamai antikorupcinis švietimas 

integruojamas į ugdymo procesą. 

Peržiūrėti ir 

atnaujinti 

antikorupcinio 

švietimo programas. 

Integruoti į ugdymo 

procesą antikorupcinį 

švietimą. 

Savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

Antikorupcinio švietimo 

programų peržiūra ir 

atnaujinimas 

kiekvienais metais iki 

rugsėjo 1 d. 

Integruotas į ugdymo 

procesą 

antikorupcinis 

švietimas ir jų 

skaičius. 

17. Nepakankamai skatinamas mokinių 

pilietiškumas korupcijos atžvilgiu.  

Organizuoti 

konkursus 

antikorupcine 

tematika. 

Savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

Kasmet iki gruodžio 10 

d. 

Surengti mokinių 

piešinių konkursai, 

protmūšiai, įvairios 

diskusijos 

antikorupcine 

tematika. 

Dalyvavusių ugdymo 
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įstaigų ir mokinių 

skaičius. 

18. Trūksta bendradarbiavimo su 

bendruomenių, nevyriausybinių 

organizacijų atstovais. 

Vykdyti 

antikorupcinį 

švietimą ir skatinti 

antikorupcines 

iniciatyvas su 

bendruomenių, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

atstovais. 

Savivaldybės 

administracijos 

Strateginis skyrius, 

Jaunimo 

koordinatorė, 

Antikorupcijos 

komisija. 

Kasmet iki gruodžio 31 

d. 

Bendradarbiavimo 

skatinimas įtraukiant 

visuomenę į 

antikorupcinę veiklą. 

Susitikimų ir dalyvių 

skaičius. 

  

_______________________________________ 


