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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014–2017 METŲ 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014–2017 metų korupcijos prevencijos 
programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatymu, Nacionaline kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. IX-1457, Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos 
prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir skirta užtikrinti, kad būtų vykdomi 
korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija).

2. Šios Programos tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Savivaldybės 
administracijoje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas 
korupcijos prevencijos srityje ir padėti vienyti Savivaldybės administracijos padalinių pastangas 
plėtoti antikorupcinę veiklą. 

3. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, 
visuomenės ir Savivaldybės administracijos darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu.

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 
5. Šioje Programoje numatytomis priemonėmis visuomenė skatinama reikšti nepakantumą 

korupcijai, aktyviai remti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Savivaldybės 
administracijoje, todėl rengiamos korupcijos prevencijos priemonės planuojamos nuoseklios, 
visapusiškos ir ilgalaikės. 

II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ

6. Savivaldybės administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos 
prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir 
informavimas, sudaryta nuolatinė Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija.

7. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta dauguma Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos 2010–2013 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AD1-1091,
priemonių. Svarbiausios priemonės:

7.1. Programos įgyvendinimo laikotarpiu tikimybės nustatymas buvo vykdomas Jaunimo 
nevyriausybinių organizacijų programų (projektų) finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 
vertinimo komisijos veikloje ir kapinių priežiūros srityje. Sritys pasirinktos atsižvelgus į 
Savivaldybės administracijos darbuotojų apklausos, atsiliepimų vietinėje spaudoje ir anoniminių 
gyventojų pranešimų analizės rezultatus. Motyvuotos išvados pateiktos Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybai;

7.2. Programos įgyvendinimo laikotarpiu mokymai tarnybinės etikos ir korupcijos 
prevencijos tematika pravesti ir juose dalyvavo 209 valstybės tarnautojai;

7.3. informacija apie organizuojamus konkursus (tiek karjeros, tiek pakaitinio valstybės 
tarnautojo pareigoms, tiek darbo sutartims) skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto 
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svetainės skiltyje „Karjera“, miesto dienraštyje ir vidiniame institucijos tinklalapyje (atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pasikeitimus), Valstybės tarnybos departamento 
tinklalapyje. Konkursų skaičius atitinka skelbimų skaičių;

7.4. Savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose 2010–2013 m. buvo atlikti 65 
vidaus auditai. Vidaus audito ataskaitos ir rekomendacijos, kaip sustiprinti vidaus kontrolės 
procedūras ir rizikos valdymą, pateiktos Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.5. informacija apie viešųjų pirkimų konkursus skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVPIS); Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės
www.klaipeda.lt skilties „Veikla“ poskiltyje „Viešieji pirkimai“ įdėta nuoroda „Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skelbimai, techninės specifikacijos“, kuri nukreipia į 
CVPIS;

7.6. įvykdytas projektas „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra 
Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ ir atnaujinta Klaipėdos miesto savivaldybės 
interneto svetainė. Sistema veikia;

7.7. Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija šviesti miesto 
gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencines priemones, informacija apie Korupcijos 
prevencijos ir kontrolės komisijos posėdžius, jų darbotvarkės, posėdžių protokolai ir kita 
informacija;

7.8. vykdomas korupcijos prevencijai skirtas švietimas švietimo įstaigose. Švietimo įstaigos,
planuodamos ugdymo turinį, integruoja antikorupcinio ugdymo programą į bendrojo lavinimo 
mokyklų ugdymo planus. Taip pat rengiamos klasės valandėlės, neformaliojo vaikų švietimo 
programos.

8. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina lėšų antikorupciniam švietimui ir 
visuomenės nuomonės tyrimams stoka.

9. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 
reikalavimus, Savivaldybės administracijoje korupcijos prevencija ir jos kontrolė pavesta vykdyti 
Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam specialistui. 

10. Analizuojant Savivaldybės administracijos veiklos situaciją ir vertinant išorinius ir 
vidinius veiksnius kaip stipriąją Savivaldybės administracijos veiklos pusę, mažinančią korupcijos 
pasireiškimo tikimybę, galima pažymėti tokius aspektus:

10.1. šiuo metu tobulinama vieno langelio sistema padės užtikrinti spartesnį ir kokybiškesnį 
gyventojų aptarnavimo procesą;

10.2. elektroninės demokratijos paslaugų spektras pagerins gyventojų aptarnavimą, sudarys 
galimybę visuomenei aktyviau dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus;

10.3. Savivaldybės administracija, planuodama savo veiklą ir priimdama svarbius 
sprendimus, informuoja ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukia miesto 
bendruomenę ir įvairių interesų grupių atstovus.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

11. Programos tikslas – užtikrinti veiksmingos ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemos 
veikimą savivaldybėje ir didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės institucijomis.

12. Korupcijos prevencijos srityje siekiama atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas 
šalinti.

13. Antikorupcinio švietimo ir informavimo srityje siekiama plėtoti antikorupcinį švietimą, į 
antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę ir žiniasklaidą.

14. Programos uždaviniai yra šie:
14.1. nustatyti savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė;
14.2. atlikti Savivaldybės administracijos rengiamų norminių teisės aktų projektų 

antikorupcinį vertinimą;
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14.3. kreiptis dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės 
institucijoje, įstaigoje ar įmonėje, pateikimo;

14.4. pateikti informaciją Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams;
14.5. šviesti ir informuoti visuomenę;
14.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas korupcijos prevencijos priemones;
14.7. užtikrinti efektyvią korupcijos prevencijos ir priežiūros vykdymo ir kontrolės sistemą 

(administravimą);
14.8. užtikrinti Savivaldybės administracijos sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo 

viešumą, skaidrumą ir atskaitingumą;
14.9. nustatyti Savivaldybės administracijoje sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos 

korupcijai atsirasti ir plisti; 
14.10. tobulinti teisėkūros procesą, įdiegiant antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų 

projektų vertinimo mechanizmą; 
14.11. korupcijos prevencijos priemones vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją. 
15. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais:
15.1. korupcijos prevencijos:
15.1.1. antikorupciniu požiūriu įvertintų savivaldybės vykdomų funkcijų skaičiumi;
15.1.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
15.1.3. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
15.1.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas skaičiumi ir jų santykiu;
15.2. antikorupcinio švietimo:
15.2.1. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;
15.2.2. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.
16. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas 

savivaldybės institucijomis. 

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, 
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

17. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos 
nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją 
yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracijos struktūrinių 
padalinių vadovai.

18. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, įgyvendindamas savo 
funkcijas, atlieka vidaus auditus Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos 
valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Atlikto audito ataskaitą ir 
rekomendacijas dėl korupcijos prevencijos priežiūros ir kontrolės mechanizmo tobulinimo pateikia 
Savivaldybės administracijos direktoriui.

19. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato 
įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos 
dalis.

19.1. Programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) Savivaldybės administracijoje 
vykdo Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. 

19.2. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – Programos priemonių plano 
vykdytojai – paskiria tarnautoją, atsakingą už kokybišką tos priemonės įgyvendinimą ir ataskaitos 
apie tai pateikimą Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijai.

20. Savivaldybės administracija kasmet išnagrinėja Programos nuostatas bei įgyvendinimo 
priemones ir prireikus atitinkamai koreguoja Programą ir biudžeto lėšas numatytoms priemonėms 
įgyvendinti.
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21. Programa vykdoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.
22. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas.
23. Programos nuostatų ir jos priemonių plane numatytų priemonių vykdymas privalomas 

nurodytiems vykdytojams. 
24. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir 

asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, 
Programa gali būti keičiama. Pasibaigus Programos laikotarpiui Programa atnaujinama iki antrojo 
ketvirčio pabaigos.

25. Programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
26. Programa skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (www. 

klaipeda.lt).

VIII SKYRIUS
PROGRAMOS PRIEDAI

28. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014–2017 metų korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo priemonių planas.

________________________


