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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas 

(-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

1 2 3 4 5 6 

Tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybės įstaigose ir jas šalinti  

1. Nustatyti savivaldybės administracijos 

veiklos sritis, kuriose reikėtų nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojas, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, 

Antikorupcijos komisija 

Kasmet iki 

rugsėjo 30 d. 

Parinktos sritys, kuriose 

tikslinga nustatyti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę.  

 

Parengta 

motyvuota išvada.  

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį savivaldybės įstaigoje ar 

įmonėje pareigas, numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 

dalyje 

Savivaldybės meras, 

administracijos direktorius, 

pavaldžių įstaigų vadovai 

Priimant 

darbuotojus į 

pareigas 

Kreipimųsi skaičius Į įstaigas bus 

priimti tik 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenys  

3.  Kiekvienoje Savivaldybės įstaigoje 

paskirti už korupcijos prevenciją 

atsakingą asmenį 

Savivaldybės meras, 

Savivaldybės administracijos 

direktorius, Savivaldybės 

įstaigų vadovai, 

Antikorupcijos komisija 

Iki 2017 m. 

gruodžio 1 d. 

Paskirtų atsakingų už 

korupcijos prevenciją 

asmenų skaičius 

Bus užtikrintas 

korupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimas 

Savivaldybės 

įstaigose  

4. Atlikti visuomenės nuomonės apklausą 

dėl korupcijos pasireiškimo Skuodo 

savivaldybėje 

Valstybės tarnautojas, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

Kiekvienais 

metais iki 

gruodžio 

Įvykdytų apklausų 

skaičius 

Ištirta gyventojų 

nuomonė, 

nustatytos  
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  Savivaldybėje,  

Antikorupcijos komisija 

mėnesio 31 d.  labiausiai 

pažeidžiamos sritys 

Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei Savivaldybės įstaigų veiklos srityse. 

1. Teisės aktų projektų antikorupcinio 

vertinimo pažymas skelbti Teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS) ir 

internetinėje skiltyje „Korupcijos 

prevencija“ 

Teisės, personalo ir 

dokumentų valdymo skyrius, 

Antikorupcijos komisija 

Nuolat Įvertintų ir paskelbtų 

TAIS sistemoje teisės 

aktų skaičius 

Užtikrintas Teisės 

aktų projektų 

antikorupcinio 

vertinimo taisyklių 

taikymas 

2. Savivaldybės įstaigų interneto svetainėse 

įdiegti skiltį „Korupcijos prevencija“, 

kurioje skelbti vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones, bei viešuosius 

pirkimus 

Savivaldybės įstaigų vadovai Nuolat Didės savivaldybės 

įstaigų veiklos viešumas 

Padidės 

visuomenės 

pasitikėjimas 

Savivaldybės 

įstaigomis 

3. Atsižvelgiant į CPO kataloge pateiktų 

prekių, paslaugų ir darbų asortimentą, 

atlikti pirkimus per Centrinę perkančiąją 

organizaciją,  

Savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio ir investicijų 

skyriaus vyriausieji 

specialistai (viešiesiems 

pirkimams), Savivaldybės 

įstaigos  

Nuolat Padidėjęs viešųjų 

pirkimų, vykdytų per 

CPO, procentas 

Bus skaidriau 

vykdomi viešieji 

pirkimai, užtikrinta 

sveika 

konkurencija 

4. Savivaldybės administracijos ir įstaigų 

interneto svetainėse skelbti informaciją 

apie naudojamus tarnybinius 

automobilius 

Savivaldybės administracijos 

ūkio skyrius, Savivaldybei 

pavaldžių įstaigų vadovai 

Nuolat Savivaldybės įstaigų 

skaičius interneto 

svetainėse skelbiančių 

informaciją apie savo 

tarnybinius automobilius 

Bus įgyvendintas 

viešumo principas 

Tikslas – siekti skaidrumo, teikiant administracines ir viešąsias paslaugas 

1. Skatinti gyventojus naudotis 

elektroniniu būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis paslaugomis 

Savivaldybės administracijos 

padaliniai, teikiantys 

administracines paslaugas, 

Savivaldybės įstaigų vadovai 

Nuolat Suteiktų administracinių 

paslaugų elektroniniu 

būdu padidėjimas 30 

proc. Informacijos 

(straipsnių žiniasklaidos 

priemonėse, interneto 

svetainėse ir kt.)  

Padidėjęs 

administracinių 

paslaugų teikimo 

skaidrumas, kai 

paslaugos gavėjui 

nereikia atvykti į 

paslaugos teikimo  
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    pateikimo gyventojams 

atvejų skaičius 

vietą. 

2. Parengti Savivaldybės įstaigų veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo rizika, nustatymo ir 

vertinimo motyvuotą išvadą 

Antikorupcijos komisija 1 išvada per 

metus 

Parengtų išvadų skaičius Sumažėjusi 

korupcijos 

pasireiškimo rizika, 

labiausiai 

rizikingose srityse 

3. Nagrinėti gyventojų skundus  Savivaldybės administracijos 

direktorius 

Gavus gyventojų 

skundą 

Išnagrinėtų skundų per 

metus skaičius 

Sumažinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, galimybė 

nustatyti 

korupcinio 

pobūdžio 

prasižengimus 

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

1. Dalyvauti Tarptautinės antikorupcijos 

dienos renginiuose 

Savivaldybės meras, 

Antikorupcijos komisija 

Kasmet gruodžio 

mėnesį 

Dalyvavusių skaičius  Įgyvendintos 

Programos ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės 

2. Teikti Savivaldybės biudžetinėms ir 

viešosioms įstaigoms, kurių steigėja 

(savininkė) yra Savivaldybės taryba, 

pasiūlymus bei metodinę informaciją 

korupcijos prevencijos klausimais. 

Antikorupcijos komisija 2017–2019 

metais 

Pateiktos informacijos, 

pasiūlymų skaičius 

Užkirsti kelią 

korupcijai 

Savivaldybės 

biudžetinėse ir 

viešose įstaigose, 

kurių steigėja 

(savininkė) yra 

Savivaldybės  

taryba 
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3. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ skelbti 

informaciją apie Antikorupcijos komisijos 

veiklą, kitą medžiagą, susijusią su 

korupcijos prevencija  

Valstybės tarnautojas, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Savivaldybėje, 

Antikorupcijos komisija 

2017–2019 

metais 

Informacijos skaičius 

per metus 

Įgyvendintos 

Programos ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės 

4. Organizuoti mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais Savivaldybės 

administracijos bei pavaldžių įstaigų 

darbuotojams 

Valstybės tarnautojas, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Savivaldybėje 

Kartą metuose Dalyvavusių 

mokymuose ir 

seminaruose skaičius per 

metus 

Įgyvendintos 

Programos ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės 

 

______________________________ 
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