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KRETINGOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 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  valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų  skaidrumo, viešumo, atskaitingumo 
visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai. 
Programos uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir 
atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai. 
1.  Parinkti Savivaldybės veiklos sritį, 

kurioje būtų tikslinga nustatyti 
Korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Nustatyti korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę. 

Antikorupcijos 
komisija 

Kasmet iki einamųjų 
metų spalio 1 d. 

Įvertinta korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė ir parengta 
išvada. 

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymo išvadoje pateikiamos išvados 
ir siūlymai  konkrečios veiklos srities 
reglamentavimui tobulinti gali likti 
neįgyvendinti, nes niekas neatlieka 
stebėsenos. 

Korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės išvadoje 
pateiktų išvadų ir 
pasiūlymų stebėsena. 

Antikorupcijos 
komisija 

Kasmet iki einamųjų 
metų gruodžio 31 d. 

Užtikrins Korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės išvadoje 
pateiktų išvadų ir 
pasiūlymų 
įgyvendinimą. 

3. Trūksta rajono gyventojams 
informacijos apie turimus tarnybinius 
lengvuosius automobilius. 

Viešai skelbti 
interneto svetainėje 
informaciją apie 
turimus tarnybinius 
lengvuosius 
automobilius.  

Savivaldybės 
kontroliuojamos 
įmonės, viešosios ir 
biudžetinės įstaigos. 

Informaciją paskelbti 
interneto svetainėje 
iki 2016 m. gruodžio 
31 d. 

Paviešinta 
informacija apie 
turimus tarnybinius 
lengvuosius 
automobilius. 

4. Galimas neracionalus tarnybinių 
lengvųjų automobilių panaudojimas. 

Pateikti informaciją 
Antikorupcijos 
komisijai už 
kalendorinius metus 
apie vadovui ir 
pavaduotojui priskirtų 
turimų tarnybinių 

Antikorupcijos 
komisijos pasirinktos 
Savivaldybės 
kontroliuojamos 
įmonės, viešosios ir 
biudžetinės įstaigos. 

Kasmet iki vasario 1 
d. už praėjusius metus 
pateikti informaciją 
apie vadovui ir 
pavaduotojui priskirtų 
turimų tarnybinių 
lengvųjų automobilių 

Pateikta informacija 
apie tarnybinių 
lengvųjų automobilių 
panaudojimą. 



   2 
 

lengvųjų automobilių 
panaudojimą 
(kelionės lapų 
kopijos). 
 

panaudojimą 
(kelionės lapų 
kopijos). 
 

5. Galimas neracionalus Savivaldybės 
įstaigų, įmonių darbuotojų vykimas į 
tarnybines komandiruotes.  

Pateikti informaciją 
Antikorupcijos 
komisijai apie 
savivaldybės įstaigų, 
įmonių darbuotojų 
tarnybines 
komandiruotes ir 
nurodyti 
komandiruotės tikslą, 
išlaidas bei rezultatą.  

Antikorupcijos 
komisijos pasirinktos 
Savivaldybės 
kontroliuojamos 
įmonės, viešosios ir 
biudžetinės įstaigos. 

Kasmet iki vasario 1 
d. už praėjusius metus 
pateikti informaciją 
apie Savivaldybės 
įstaigų, įmonių 
darbuotojų tarnybines 
komandiruotes ir 
nurodyti 
komandiruotės tikslą, 
išlaidas bei rezultatą. 

Pateikta informacija 
apie savivaldybių 
įstaigų darbuotojų 
tarnybines 
komandiruotes. 

6. Trūksta apibendrintos informacijos apie 
Savivaldybės vykdomus elektroninius 
viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų 
pirkimų informacinę sistemą. 

Viešai skelbti 
Savivaldybės 
interneto svetainėje 
informaciją apie 
elektroninius 
viešuosius pirkimus 
per Centrinę viešųjų 
pirkimų informacinę 
sistemą (CVPIS) ir 
pateikti informaciją 
Antikorupcijos 
komisijai. 

Savivaldybės 
administracijos 
Viešųjų pirkimų 
skyrius. 

Kasmet iki vasario 1 
d. už praėjusius 
metus pateikti 
informaciją apie 
įvykdytus 
elektroninius 
viešuosius pirkimus 
per Centrinę viešųjų 
pirkimų informacinę 
sistemą. 

Gyventojai nuolat 
Savivaldybės 
interneto svetainėje 
informuojami apie 
elektroninius 
viešuosius pirkimus. 
Viešumas padidins 
skaidrumą, 
atskaitingumą 
visuomenei. Vykdytų 
elektroninių viešųjų 
pirkimų per CVPIS 
skaičius. 

7. Galimi neefektyvūs viešieji pirkimai. Siekti didinti viešųjų 
pirkimų apimtis per 
Centrinę perkančiąją 
organizaciją, 
atsižvelgiant į 
Centrinės 

Savivaldybės 
administracijos 
skyriai, seniūnijos, 
kontroliuojamos 
įmonės, viešosios ir 
biudžetinės įstaigos. 

Kasmet iki vasario 1 
d. pateikti informaciją 
apie prekių, darbų ir 
paslaugų, įsigijimą iš 
Centrinės 

Savivaldybei 
reikalingų prekių, 
darbų ir paslaugų, 
nurodytų kataloge, 
įsigytų iš Centrinės 
perkančiosios 



   3 
 

perkančiosios 
organizacijos prekių 
ir paslaugų kataloge 
pateiktų prekių, 
paslaugų ir darbų 
asortimentą. 

perkančiosios 
organizacijos. 

organizacijos, 
skaičius. 

8. Trūksta rajono gyventojams 
informacijos apie Savivaldybės atžvilgiu 
priimtus nepalankius teismo 
sprendimus. 

Pateikti informaciją 
apie Savivaldybės 
atžvilgiu priimtus 
nepalankius teismo 
sprendimus. 

Savivaldybės 
administracijos 
Juridinis skyrius. 

Informaciją pateikti 
nedelsiant, paaiškėjus 
Savivaldybės 
atžvilgiu priimtam 
nepalankiam teismo 
sprendimui. 

Gyventojai  nuolat 
Savivaldybės 
interneto svetainėje 
informuojami apie 
Savivaldybės 
atžvilgiu priimtus 
nepalankius teismo 
sprendimus. 

9. Reikalingas  bendradarbiavimas su kitų 
savivaldybių Antikorupcijos 
komisijomis dėl gerosios praktikos 
pasidalijimo. 

Bendradarbiauti su 
kitų savivaldybių 
Antikorupcijos 
komisijomis ir keistis 
informacija 
korupcijos 
prevencijos srityje. 

Antikorupcijos 
komisija. 

Kasmet iki gruodžio 
10 d.  

Susitikimų su kitų 
savivaldybių 
Antikorupcijos 
komisijomis skaičius. 

10. Yra rizika, kad priimami teisės aktai 
gali būti inicijuoti ir priimti sprendimai 
palankūs vienai suinteresuotai grupei. 

Antikorupciniu 
požiūriu vertinti 
teisės aktų projektus. 

Teisės aktų projektų 
vertintojai, 
Antikorupcijos 
komisija. 

Kasmet iki kovo 1 d. 
už praėjusius metus 
Antikorupciniu 
požiūriu įvertinti 
teisės aktų projektus. 

Įvertintų teisės aktų 
antikorupciniu 
požiūriu skaičius. 

11. Tikrinant Savivaldybei priklausančių 
įmonių bei  įstaigų veiklą, nustačius 
korupcijos atsiradimo prielaidas, 
informuoti Komisiją. 

Pateikti informaciją 
apie nustatytas 
korupcijos atsiradimo 
prielaidas. 

Savivaldybės 
Kontrolės ir audito 
tarnyba. 

Informaciją pateikti 
nedelsiant, paaiškėjus 
apie nustatytas 
korupcijos atsiradimo 
prielaidas. 

Nustatytų atvejų 
skaičius. 

12. Savivaldybės administracijos skyriuose, 
pavaldžiose įstaigose gali būti 

Savivaldybės 
administracijos 
skyriai, pavaldžios 

Savivaldybės 
administracijos 
skyriai, 

Kasmet iki spalio 1 d. 
už praėjusius metus 
pateikti korupcijos 

Nustatytų korupcijos 
požiūriu 
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korupcijos požiūriu rizikingiausios 
veiklos sritys. 

įstaigos privalo 
nustatyti korupcijos 
požiūriu 
rizikingiausias 
veiklos sritis. 

kontroliuojamos 
įmonės, viešosios ir 
biudžetinės įstaigos. 

požiūriu 
rizikingiausias 
veiklos sritis. 

rizikingiausių veiklos 
sričių skaičius. 

II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 
Programos tikslas – plėtoti antikorupcinį švietimą, skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą, didinti jaunų žmonių pilietiškumą, 
ugdyti atsparumą korupcijos reiškiniams. 
Programos uždavinys – skatinti antikorupcines iniciatyvas, šviesti ir informuoti visuomenę. Didinti jaunų žmonių pilietiškumą, dalyvaujant 
politikos skaidrumo akcijose.  
13. Skatinti mokinius domėtis vykdoma 

korupcijos prevencija. Mokiniai 
nepakankamai turi žinių apie korupciją: 
kokią ji žalą gali turėti Lietuvos 
valstybei, piliečiams. 

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. 

Atnaujintų 
antikorupcinio 
švietimo programų 
skaičius. 

14. Skatinti mokinius domėtis vykdoma 
korupcijos prevencija. Mokiniai 
nepakankamai turi žinių apie korupciją: 
kokią žalą ji gali turėti Lietuvos 
valstybei, piliečiams. 
 

Organizuoti 
konkursus 
antikorupcine 
tematika. 

Savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius. 

Kasmet iki gruodžio 
10 d. 

Surengti mokinių 
piešinių konkursai, 
protmūšiai, įvairios 
diskusijos 
antikorupcine 
tematika. 

15. Skatinti Savivaldybės darbuotojus, 
Tarybos narius nuolat domėtis vykdoma 
korupcijos prevencija. Nepakankamai 
turi žinių, apie korupciją: kokią žalą ji 
gali turėti Lietuvos valstybei, 
piliečiams. 

Organizuoti 
mokymus 
pedagogams 
antikorupcine 
tematika. 

Savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius, 
Kretingos rajono 
Švietimo centras. 

Kasmet iki gruodžio 
10 d. 

Mokymų skaičius. 

16. Trūksta informacijos apie anoniminės 
telefono linijos veikimą.  
 

Skatinti korupcijos 
prevencijos 
iniciatyvas ir jų 
viešinimą. 

Savivaldybės 
administracijos 
Informacinių 
technologijų skyrius, 
Savivaldybės 
kontroliuojamos 

Visų Savivaldybės 
įmonių ir įstaigų 
interneto svetainėse 
reklamjuosčių su  
nuoroda, kur kreiptis 
susidūrus su 

Paskelbta visose 
Savivaldybės įmonių 
ir įstaigų interneto 
svetainėse 
reklamjuostė su  
nuoroda, kur kreiptis 
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įmonės, viešosios 
įstaigos. 

korupcijos 
apraiškomis, 
paskelbimas iki 2016 
m. gruodžio 31 d. 

susidūrus su 
korupcijos 
apraiškomis. 

17. Trūksta informacijos apie anoniminės 
telefono linijos veikimą Savivaldybės 
administracijoje, kad gyventojai gali 
paskambinti ir pranešti apie galimus 
pažeidimus.  

Užtikrinti  
Savivaldybės 
administracijos 
anoniminių 
pranešimų linijos 
(karštosios linijos) 
veikimą ir 
populiarinimą. 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
Informacinių 
technologijų skyrius. 

Viešinimas vietinėje 
spaudoje kasmet iki 
birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d. 

Užregistruotų 
anoniminių ir kitų 
pranešimų skaičius. 

18. Trūksta informacijos apie darbuotojams 
organizuojamus  mokymus, susijusius 
su korupcijos švietimu. 

Pateikti informaciją 
apie darbuotojams 
organizuojamus 
mokymus, susijusius 
su korupcijos 
švietimu.  

Savivaldybės 
kontroliuojamos 
įmonės, viešosios 
įstaigos. 

Kasmet iki gruodžio 
31 d. 

Organizuotų mokymų 
skaičius. 

19. Trūksta bendradarbiavimo su 
bendruomenių, nevyriausybinių 
organizacijų atstovais. 

Vykdyti antikorupcinį 
švietimą ir skatinti 
antikorupcines 
iniciatyvas su 
bendruomenių, 
nevyriausybinių 
organizacijų 
atstovais. 

Antikorupcijos 
komisija. 

Kasmet iki gruodžio 
31 d. 

Susitikimų skaičius. 

20. Skatinti Savivaldybės darbuotojus, 
Tarybos narius nuolat domėtis vykdoma 
korupcijos prevencija. Nepakankamai 
turi žinių apie korupciją: kokią žalą ji 
gali turėti Lietuvos valstybei, 
piliečiams.  

Organizuoti 
Savivaldybės 
darbuotojams, 
Tarybos nariams 
mokymus 
antikorupcijos 
temomis. 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
Bendrasis skyrius. 

Kasmet iki gruodžio 
31 d. 

Mokymų skaičius. 
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21. Jauni žmonės atpažįsta korupcijos 
reiškinius, tačiau ne visada žino, kaip 
elgtis susidūrus su jais. Trūksta 
informacijos, kaip siekti skaidrumo 
visose gyvenimo srityse. 
 

Organizuoti atvirus 
informacinius 
seminarus 
antikorupcijos 
temomis, jaunimo 
diskusijas apie 
korupcijos prevenciją, 
viešinti diskusijų 
įžvalgas socialiniuose 
tinkluose,  finansuoti 
jaunimo projektus – 
antikorupcines 
iniciatyvas, skatinti 
jaunus žmones 
dalyvauti politikos 
skaidrumo akcijose 
(,,Baltosios pirštinės“ 
ir pan.). 
 

Savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyriaus 
jaunimo reikalų 
koordinatorius. 

Kasmet iki gruodžio 
10 d. 

Organizuotų atvirų 
informacinių 
seminarų 
antikorupcine tema, 
diskusijų korupcijos 
prevencijos tema 
skaičius. Diskusijų, 
įžvalgų viešinimas  
socialiniuose 
tinkluose. 
Finansuotų 
korupcijos 
prevencijos tema 
projektų (iš Švietimo 
programos), jaunimo, 
įsitraukusių į politikos 
skaidrumo akcijas, 
skaičius. 

  
                                                                             _______________________________________   


