
Administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos 

projektas 
 

 

Klaipėdos miesto savivaldybė dalyvauja projekte pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio 

mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir 

Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. 

 

Pagrindinis projekto partneris - Lietuvos pramonininkų konfederacija. 

 

Projekto partneriai: 
1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 

2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 

3. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

4. Nęringslivets Hoved-organisasjon 

5. VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras 

6. BI Norwegian Business School 

7. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

8. Ignalinos rajono savivaldybės administracija 

9. Alytaus miesto savivaldybės administracija 

10. Plungės rajono savivaldybės administracija 

11. Joniškio rajono savivaldybės administracija 

12. Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

13. Kelmės rajono savivaldybės administracija 

14. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

15. Rietavo savivaldybės administracija 

16. Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

 

 

Projekto tikslai 
Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo 

perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, 

regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. 

 

Projektu siekiama apjungti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės kovos korupcija 

institucijas ir 10 Lietuvos savivaldybių į bendradarbiavimo tinklą, siekiant perimti gerąją 

Norvegijos Karalystės patirtį korupcijos prevencijos srityje vietos savivaldos institucijose. Projektas 

prisideda prie dalyvaujančių savivaldybių darbuotojų kompetencijų didinimo ir švietimo korupcijos 

prevencijos srityse. Projekto veiklos skatina antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų 

lygiu, perteikia Norvegijos karalystės žinias ir gerąją patirtį antikorupcinių priemonių kūrimo ir 

korupcijos prevencijos vietos ir regiono lygiu švietimo srityse, parengia konkrečias ilgalaikes 

priemones (metodiką, mokymo vadovas, atvejų studijas), kaip didinti valstybės tarnautojų veiklos 

skaidrumą bei gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus valstybės ir savivaldybių 

institucijose korupcijos prevencijos srityje. 

 

Projekto vykdymo laikotarpis 
2015-09-08 – 2016-10-31 

 



 

Projekto metu numatoma: 
1. perimti Norvegijos karalystės gerąją patirtį ir žinias savivaldos institucijų veiklos 

efektyvumo didinimo ir korupcijos prevencijos srityse; 

2. parengti priemones, skatinančias projekto dalyvių mokymąsi visą gyvenimą ir praktinį 

įgytų žinių panaudojimą regioninės politikos įgyvendinime; 

3. skatinti projekto dalyvių mokymąsi visą gyvenimą, kuriant gerąja praktika ir atvejo 

studijomis pagrįstą specializuotą mokymo programą; 

4. sukurti korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodiką korupcijos 

prevencijai savivaldoje; 

5. organizuoti apvaliuosius stalus - diskusijas korupcijos prevencijai savivaldoje; 

6. sukurti korupcijos prevencijos pagalbos tinklapį; 

7. ekspertinės konsultacijos ir žinių perdavimas savivaldos darbuotojams korupcijos 

prevencijos tema; 

8. savivaldos institucijų darbuotojų mokymai;  

9. mokslinis savivaldos darbuotojų įgytų žinių vertinimas. 

 

Projekto metu sukurtus rezultatus ketinama panaudoti kasdienėje antikorupcinėje Klaipėdos 

miesto savivaldybės veikloje. 

 

Projekto eiga 
 

Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai vasario 2016 m. vasario 4 d. dalyvavo Seime 

Konstitucijos salėje vykusioje konferencijoje „Korupcijos prevencija Lietuvoje. Patirtys, priemonės, 

iniciatyvos. Ar galime pritaikyti Norvegijos patirtį Lietuvoje?“, kurią organizavo Seimo Liberalų 

sąjūdžio frakcija. 

 Sveikinimo žodį tarė Liberalų sąjūdžio frakcijos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas 

Vitalijus Gailius, vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Teisės ir teisėtvarkos komiteto 

pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras. 

 Renginyje dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Policijos 

departamento, Lietuvos savivaldybių, verslo atstovai ir kt. 

Pasak Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio „šalyje korupciją turime kaip vėžį“. 



 
 

 

2016 m. gegužės 12 dieną Klaipėdoje vyks apvalių stalų diskusijos, kuriose dalyvaus 

Klaipėdos miesto savivaldybės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos 

atstovai ir kt. 

 

 

 

 


