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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės 
mero
potvarkiu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITA

Eil.
Nr.

Problema Priemonė Vykdytojas 
(-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo
kriterijai

Priemonės įgyvendinimo
2019 metais rezultatai

1 tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei ir jos 
dalyvavimo priimant sprendimus
1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą
1. Atliekant 

norminių teisės 
aktų projektų 
antikorupcinį 
vertinimą 
nenustatomos 
antikorupciniu 
požiūriu 
rizikingos teisės 
akto projekto 
nuostatos

Organizuoti 
Savivaldybės 
institucijų, kuriose 
atliekamas teisės aktų
antikorupcinis 
vertinimas, 
tarnautojų, 
darbuotojų ir 
Savivaldybės tarybos 
narių mokymus teisės
aktų projektų 
antikorupcinio 
vertinimo klausimais

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymu 
paskirtas 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
priežiūrą asmuo

Kiekvienai
s metais iki
gruodžio 
31 d.

Įvykdytų mokymų skaičius;
Savivaldybės tarybos narių, 
Savivaldybės 
administracijos ir 
Savivaldybės įstaigų 
darbuotojų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius; 
mokymų trukmė (val.)

Įvykdytų mokymų skaičius – 5;
Savivaldybės tarybos narių, 
Savivaldybės administracijos ir 
Savivaldybės įstaigų darbuotojų,
dalyvavusių mokymuose, 
skaičius – 88; 
1) 5 Savivaldybės 
administracijos valstybės 
tarnautojai 2019-09-04 išklausė 
Valstybės tarnybos 
departamento prie LR vidaus 
reikalų ministerijos 
organizuojamuose tarnybinės 
(profesinės) etikos ir korupcijos 
prevencijos mokymus, skirtus 
viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES 
ir paramos lėšų skirstymo ir 
naudojimo bei sveikatos 
apsaugos srityse dirbantiems 
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valstybės tarnautojams, trukmė –
8 val.;
2) KMSA patalpose 2019-09-18
mokymuose  „Antikorupcinės
aplinkos  kūrimas.  Korupcijos
prevencijos  priemonės“  ir
„Viešųjų  ir  privačių  interesų
derinimas,  interesų  konfliktų
valdymas,  privačių  interesų
deklaravimas,  viešųjų  pirkimų
skaidrinimas“  dalyvavo  78
asmenys (iš  jų:  3 KMS tarybos
nariai,  2  KMSA  valstybės
tarnautojai);
3) 2 Savivaldybės 
administracijos valstybės 
tarnautojai 2019 m. lapkričio 21 
d. dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje „Žmogiškasis 
faktorius ir potencialas valdant 
korupcijos rizikas“;
4) 2 Savivaldybės 
administracijos valstybės 
tarnautojai 2019 m. lapkričio 22 
d. dalyvavo seminare 
„Antikorupcija 2.0: kaip sukurti 
gerąjį pavyzdį?“.
5)  2019  m.  rugsėjo  25  d.
dalyvauta  LRS  Antikorupcijos
komisijoms  organizuotame
susitikime/mokymuose/
diskusijoje;  Trukmė  –  4  val.,
dalyvavo  1-as  Antikorupcijos
komisijos atstovas.
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2 uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams 
pasinaudoti tarnybine padėtimi
1. Nepakankamas 

viešumas, 
skaidrumas 
naudojant 
biudžeto lėšas, 
skirtas 
komandiruotėms 

Savivaldybės 
interneto svetainėje 
skelbti informaciją 
apie Savivaldybės 
institucijų, įmonių ir 
įstaigų darbuotojų 
tarnybines 
komandiruotes 
nurodant 
komandiruotės tikslą,
išlaidas bei rezultatą 
(ataskaitą), jeigu 
išlaidos 
komandiruotei viršija
vienos minimalios 
mėnesinės algos 
nustatytą dydį

Savivaldybės 
institucijose, 
įmonėse ir 
įstaigose už 
personalo 
valdymą 
atsakingi 
asmenys

Nuolat Paskelbtų komandiruočių 
skaičius.
Paskelbtų informacinių 
pranešimų apie 
komandiruotes skaičius

Paskelbtų komandiruočių 
skaičius – 46. 
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/
korupcijos-prevencija/2226

3 uždavinys. Gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo
teikimo srityje
1. Savivaldybės 

institucijų, įmonių
ir įstaigų interneto
svetainėse 
pateikiama 
neišsami, ne 
visuomet aktuali 
informacija apie 
teikiamas 
paslaugas

Būtina užtikrinti, kad 
Savivaldybės 
institucijų, įmonių ir 
įstaigų interneto 
svetainėse būtų 
pateikti ir nuolat 
atnaujinami paslaugų 
teikimo aprašai 

Savivaldybės 
administracijos 
darbuotojai, 
atsakingi už 
administracinių 
paslaugų 
aprašymų 
parengimą ir 
atnaujinimą; 
Savivaldybės 
administracijos 
Informavimo ir 
e. paslaugų 

Nuolat Atnaujintų  bei  naujai
pateiktų  administracinių
paslaugų aprašymų skaičius

Elektroninių  paslaugų  sistemos
duomenimis  atnaujinta  ir  naujai
pateikta administracinių
paslaugų  aprašymų  skaičius  –
128 iš 213 (kas sudaro apie 60 %
visų  administracinių  paslaugų
aprašymų)

https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226


4

skyrius

4 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus
1. Visuomenė 

nepakankamai 
įtraukiama į 
antikorupcinę 
veiklą

Sudaryti galimybę 
asmenims 
Savivaldybės 
institucijų, įmonių ir 
įstaigų interneto 
svetainėse pareikšti 
savo nuomonę dėl 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymo 
Savivaldybėje

Savivaldybės 
institucijų, 
įmonių ir įstaigų 
vadovai ar jų 
paskirti asmenys

Nuolat Pareikštų interneto 
svetainėse pasiūlymų, 
pastebėjimų ir komentarų 
skaičius

Nebuvo

2. Sudaryti galimybę 
Savivaldybės 
bendruomenei 
Savivaldybės 
interneto svetainėje, 
skiltyje „Korupcijos 
prevencija“ pateikti 
pastabas ir 
pasiūlymus dėl 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programos ir jos 
įgyvendinimo 
priemonių plano ir jų 
įgyvendinimo

Savivaldybės 
administracijos 
Informavimo ir 
e. paslaugų 
skyrius

Kasmet Gautų Savivaldybės 
bendruomenės narių 
pasiūlymų ir pastabų 
skaičius

Savivaldybės interneto svetainės 
skiltyje „Korupcijos prevencija“ 
paskelbtas anoniminis 
pasitikėjimo telefonas, taip pat 
yra galimybė palikti anoniminę 
žinutę 
(https://www.klaipeda.lt/lt/-3/kor
upcijos-prevencija/pranesk-apie-
korupcija/2738). Pasiūlymų ir 
pastabų per Savivaldybės 
interneto svetainę nebuvo gauta.
Gautos STT pastabos ir 
pasiūlymai dėl korupcijos 
prevencijos programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano 
tobulinimo, kurių pagrindu 
padaryti Programos pakeitimai 
(Tarybos sprendimas T2-109)

3. Antikorupcijos 
komisijos 

Antikorupcijos 
komisija, 

Bent kartą 
per metus

Vykusių posėdžių skaičius; 
svarstymų metu priimtų 

Vykusių posėdžių skaičius – 2.
Priimtų sprendimų skaičius – 2. 
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posėdžiuose svarstyti 
visuomenės 
pasiūlymus ir 
pastabas dėl 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymo 
Savivaldybėje, 
pateiktus 
Savivaldybės 
interneto svetainės 
skiltyje „Korupcijos 
prevencija“;
Skelbti informaciją 
apie svarstymo metu 
priimtus sprendimus

Savivaldybės 
administracijos 
Informavimo ir 
e. paslaugų 
skyrius

sprendimų ir išvadų 
skaičius; 
paskelbtų informacinių 
pranešimų apie svarstymo 
rezultatus skaičius

Paskelbtų informacinių 
pranešimų apie svarstymo 
rezultatus skaičius – 2.
2019-04-09 Antikorupcijos
komisijos  posėdyje  svarstytas
klaipėdietės  pareiškimas  „Dėl
neteisėto  keleivių  vežimo  į
Dituvos  sodus“.  Pareiškime
nurodyti  faktai  pasitvirtino,
tolimesnį  tyrimą  pagal
kompetenciją  vykdo  Valstybinė
mokesčių inspekcija.

2 tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir valstybės 
biudžeto lėšų panaudojimo tvarką
Tikslo rezultato kriterijai: 
1. Įsteigta Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė,  kurios funkcijos apims ir mažos vertės
pirkimų vykdymą
1. Nors viešieji 

pirkimai 
Savivaldybėje yra
viena iš 
pagrindinių 
veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja
didelė korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, tačiau 
šiuo metu 
Savivaldybės 
administracijoje 

Įsteigti pareigybę 
paskiriant asmenį, 
kuris veiktų 
Savivaldybės 
administracijos 
Viešųjų pirkimų 
skyriuje ir būtų 
atsakingas už 
nuolatinės viešųjų 
pirkimų priežiūros 
korupcijos 
prevencijos srityje 
vykdymą. Įsteigiant 

Savivaldybės 
administracijos 
Personalo skyrius

Iki 2019 m.
IV 
ketvirčio 
pabaigos 

Įsteigta pareigybė ir į 
pareigas priimtas asmuo, 
kuris yra atsakingas už 
nuolatinės viešųjų pirkimų 
priežiūros korupcijos 
prevencijos srityje vykdymą

Pareigybė neįsteigta
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nėra asmens, kuris
nuolat atliktų 
viešųjų pirkimų 
priežiūrą 
korupcijos 
prevencijos srityje

pareigybę atsižvelgti 
į Savivaldybės mero 
2015-11-13 išvadoje 
Nr. R6-6 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“ pateiktus 
siūlymus

3 tikslas – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius ar einančius pareigas 
asmenis bei Savivaldybės gyventojus su korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių asmenų nepakantumą 
korupcijai
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Įgyvendinamas antikorupcinio ugdymo programos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Efektyviai paskelbta tinkama informacija, susijusi su korupcijos prevencija Savivaldybėje.
3. Per metus įvykdytas ne mažiau kaip vienas seminaras antikorupcijos tema
1 uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas
1. Visuomenės 

pakantumas 
korupcijos 
apraiškoms

Įgyvendinti ir diegti 
antikorupcinio 
švietimo programas 
bendrojo ugdymo 
mokyklose 

Savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius,
Savivaldybės 
švietimo įstaigų 
vadovai

Kiekvienai
s mokslo 
metais

Bendrojo ugdymo mokyklų 
ir programų, kuriose 
įgyvendintos antikorupcinio 
ugdymo programos, skaičius

Bendrojo ugdymo mokyklų ir 
programų, kuriose įgyvendintos 
antikorupcinio ugdymo 
programos, skaičius –184

2. Skatinti 
visuomenės 
dalyvavimą bei 
įsitraukimą į 
antikorupcinę 
veiklą

Organizuoti renginį, 
skirtą Tarptautinei 
antikorupcijos dienai 
paminėti

Antikorupcijos 
komisija

Kiekvienų 
metų 
gruodžio 
9 d.

Suorganizuotas renginys, 
skirtas Tarptautinei 
antikorupcijos dienai 
paminėti, renginio apimtis 
(val.), dalyvių skaičius

Aula Magna konferencijų salėje, 
Klaipėdoje, 2019-12-09 vyko 
renginys konferencija „Naujas 
požiūris į korupciją: iššūkiai ir 
galimybės peržengiant viešojo 
sektoriaus ribas“, skirtas 
Tarptautinei antikorupcijos 
dienai paminėti.
Renginio apimtis – 3 val.
Dalyvių skaičius – 130 asmenų.
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2 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kitą su korupcijos prevencija 
susijusią informaciją
1. Savivaldybės 

gyventojai 
nepakankamai 
susipažinę su 
korupcijos 
prevencijos 
programomis

Skelbti Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos programą
ir jos įgyvendinimo 
priemonių planą bei 
jų pakeitimus 
Savivaldybės 
interneto svetainėje

Savivaldybės 
administracijos 
Informavimo ir 
e. paslaugų 
skyrius

Iki 2019 m.
IV 
ketvirčio 
pabaigos

Paskelbti ne mažiau kaip 3 
informaciniai pranešimai, 
skirti korupcijos prevencijos 
priemonėms įgyvendinti

Savivaldybės  korupcijos
prevencijos  programa  ir  jos
įgyvendinimo  priemonių  planai
ir  ataskaitos  skelbiamos
interneto  svetainės  skiltyje
„Korupcijos prevencija“.
Paskelbti  Programos  ir  jos
įgyvendinimo  priemonių  plano
pakeitimai,  priėmus  2019-04-12
Tarybos sprendimą T2-109.

3 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą tarp Savivaldybės gyventojų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų 
1. Savivaldybės 

institucijose ir 
įstaigose retai 
organizuojami 
renginiai, skirti 
antikorupciniam 
švietimui vykdyti

Organizuoti bent po 
vieną renginį per 
metus, skirtą 
antikorupciniam 
švietimui vykdyti

Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų vadovai 
arba jų paskirti 
asmenys

Iki 
kiekvienų 
metų IV 
ketvirčio 
pabaigos

Suorganizuotų renginių 
skaičius Savivaldybės 
institucijose ir įstaigose

Suorganizuotų renginių skaičius 
Savivaldybės institucijose ir 
įstaigose – 211.

4 uždavinys. Užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją 
apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms
1. Kai kuriose 

Savivaldybės 
institucijose, 
įmonėse ir 
įstaigose nėra 
sudarytos 
galimybės 
asmenims pranešti
apie galimai 
padarytas 
korupcinio 
pobūdžio 

Sudaryti galimybę 
asmenims pranešti 
apie galimai 
padarytas korupcinio 
pobūdžio 
nusikalstamas veikas 
arba netinkamą 
darbuotojų ar 
valstybės tarnautojų 
elgesį ir skelbti 
informaciją apie 
tokių gautų 

Savivaldybės 
institucijų, 
įmonių ir įstaigų 
vadovai ar jų 
paskirti asmenys

Nuolat Gautų ir paskelbtų interneto 
svetainėse pranešimų 
skaičius;
perduotų teisėsaugos 
institucijoms pranešimų 
skaičius

Pateiktose  ataskaitose  nurodyti
2  gauti,  paskelbti  ir  perduoti
teisėsaugos  institucijoms
pranešimai.
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nusikalstamas 
veikas arba 
netinkamą 
darbuotojų ar 
valstybės 
tarnautojų elgesį

pranešimų skaičių ir 
(ar) jų pateikimą 
teisėsaugos 
institucijoms 
Savivaldybės 
institucijų, įmonių ir 
įstaigų interneto 
svetainėse

4 tikslas – atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Savivaldybėje
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Parengta ir atlikta Savivaldybės antikorupcinės aplinkos analizė.
2. Įvertinta  situacija  Savivaldybės  administracijos  padaliniuose,  Savivaldybės  įstaigų,  įmonių  veiklos  srityse,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo rizika, padarytos išvados.
3. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, pakoreguota Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas.

1 uždavinys. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę tam tikrose Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos
srityse, atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos siūlymus
1. Korupcijos 

pasireiškimo 
tikimybės 
nustatymas 
atliekamas 
neišsamiai, 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 
nustatymo srities 
parinkimas 
nemotyvuojamas 
tyrimų ar audito 
medžiaga ar 
kokiais nors 
kriterijais

Savivaldybės 
institucijų ir įstaigų 
veiklos sritis, kuriose 
būtų tikslinga 
nustatyti korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę, motyvuotai
parinkti 
Antikorupcijos 
komisijoje, įvertinus 
atliktų tyrimų ar 
apklausų rezultatus, 
gautus skundus ar 
pranešimus, taip pat 
ir kitą teisėtai gautą 
informaciją apie 
Savivaldybės bei jos 
įmonių ir įstaigų 

Antikorupcijos 
komisija

Iki 
kiekvienų 
metų spalio
31 d.

Įvertintos korupcijos 
pasireiškimo tikimybės ir 
parengtos išvados

Atsižvelgiant į Specialiųjų 
tyrimų tarnybos Klaipėdos 
valdybos 2019-05-23 rašte Nr. 4-
01-4811 pateiktus siūlymus 
KMSA 2019-10-14 atliktas 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės (toliau – KPT) 
nustatymas reg. Nr. TAS-270 
pasirinktoje srityje: „Viešųjų ir 
privačių interesų deklaravimo 
valdymas ir kontrolė Klaipėdos 
miesto savivaldybės 
administracijoje“, kuri 2019-10-
29 mero raštu reg. Nr. (4.28E)-
R2-2438 pateikta STT.
STT  2019-11-20  raštu  reg.  Nr.
4-08-588 informavo KMSA, kad
analizuotoje  veiklos  srityje
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veiklą ir 
vadovaujantis 
kriterijais, 
patvirtintais Lietuvos 
Respublikos 
specialiųjų tyrimų 
tarnybos direktoriaus 
2011-05-13 įsakymu 
Nr. 2-170 „Dėl 
Valstybės ar 
savivaldybės įstaigų 
veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja 
didelė korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, nustatymo 
rekomendacijų 
patvirtinimo“

nustatyta  minimali  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė,  todėl
STT  buvo  priimtas  sprendimas
neatlikti  korupcijos  rizikos
analizės  analizuotoje  veiklos
srityje.

2  uždavinys.  Nustatyti  korupcijos  paplitimą  Savivaldybėje  bei  labiausiai  korupcijos  paveiktas  Savivaldybės
institucijų ir įstaigų veiklos sritis
1. Būtina 

apibendrinti visų 
Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų pateiktas 
išvadas dėl 
minėtų veiklos 
sričių bei atlikti 
Savivaldybės 
antikorupcinės 
aplinkos analizę

Pateikti motyvuotas 
išvadas dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės tam tikrose
Savivaldybės 
institucijų ir įstaigų 
veiklos srityse 
Savivaldybės 
administracijos 
direktoriui ar jo 
paskirtam asmeniui

Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų vadovai ar
jų įgalioti 
asmenys

Kiekvienų 
metų III 
ketvirtis

Pateiktų motyvuotų išvadų 
skaičius

Savivaldybės institucijų ir 
įstaigų pateiktų motyvuotų 
išvadų skaičius – 34.

2. Gavus iš 
Savivaldybės 

Savivaldybės 
administracijos 

Kiekvienų 
metų IV 

Apibendrintų išvadų skaičius
vienoje mero pasirašytoje ir 

2019-10-29  apibendrintos  ir
mero raštu reg. Nr. (4.28E)-R2-
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institucijų ir įstaigų 
išvadas dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės, parengti ir
pateikti Lietuvos 
Respublikos 
specialiųjų tyrimų 
tarnybai apibendrintą 
ir Savivaldybės mero 
pasirašytą motyvuotą 
išvadą dėl 
Savivaldybės 
institucijų ir įstaigų 
veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja 
didelė korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė

direktorius ar jo 
paskirtas asmuo

ketvirtis Specialiųjų tyrimų tarnybai 
teikiamoje išvadoje

2438 
STT  pateiktos  34  gautos
Savivaldybės  institucijų  ir
įstaigų išvados dėl Savivaldybės
institucijų  ir  įstaigų  veiklos
sričių,  kuriose  egzistuoja  didelė
korupcijos  pasireiškimo
tikimybė. 

3  uždavinys.  Nustatyti  tikslinių  grupių  (Savivaldybės  gyventojų  ir  Savivaldybės  institucijų,  įstaigų  valstybės
tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą
1. Būtina atlikti 

sociologinius ar 
kitokius tyrimus, 
siekiant išskirti 
Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų veiklos 
sritis, kuriose 
egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė

Atlikti anoniminę 
Savivaldybės 
administracijoje, 
kitose Savivaldybės 
institucijose ir 
įstaigose dirbančių 
tarnautojų apklausą, 
siekiant nustatyti 
darbuotojų 
tolerancijos 
korupcijai indeksą, 
skelbti apklausos 
rezultatus 

Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų vadovai ar
jų paskirti 
asmenys

Iki 2019 m.
spalio 1 d.

Apklaustų asmenų skaičius. 
Paviešinti apklausos 
rezultatai, nustatytas 
darbuotojų tolerancijos 
korupcijai indeksas

Apklaustų  asmenų  skaičius  –
704 asmenys (KMSA – 319). 
KMSA  apklausos  rezultatai
paviešinti
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/kor
upcijos-prevencija/2226
puslapyje.
Įvertinus  apklausos  rezultatus,
darytina  išvada,  jog  KMSA
darbuotojų  korupcijos
netoleravimo  lygis  yra  gana
aukštas,  o  korupcinio  pobūdžio
veikų  pasireiškimo  galimybė

https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226
https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226
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Savivaldybės 
interneto svetainėje

KMSA  (apklaustųjų  nuomone)
yra minimali.

5 tikslas – tobulinti korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Savivaldybėje tvarką
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Efektyviai ir tinkamai įgyvendinamos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą Savivaldybėje
1 uždavinys. Vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir
poreikį
1. Savivaldybės 

korupcijos 
prevencijos 
programos 
įgyvendinimo 
priemonės turi 
būti nuolat 
atnaujinamos ir 
tobulinamos 
atsižvelgiant į 
Savivaldybės 
poreikius

Atsižvelgiant į 
apklausų ir tyrimų 
išvadas, nustatytą 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę tam tikrose 
Savivaldybės 
institucijų ir įstaigų 
veiklos srityse bei 
Specialiųjų tyrimų 
tarnybos išvadas ir 
pasiūlymus, keisti ar 
atnaujinti 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių planą

Antikorupcijos 
komisija 

Iki 2019 m.
gruodžio 
31 d.

Patvirtinta 2020–2023 m.  
korupcijos prevencijos 
programa 

Atsižvelgiant į Specialiųjų 
tyrimų tarnybos išvadas ir 
pasiūlymus, pakeista ir 
atnaujinta Savivaldybės 
korupcijos prevencijos 2017–
2019 m. programa ir jos 
įgyvendinimo  priemonių planas 
(patvirtinti 2019-04-12 Tarybos 
sprendimu).
Parengtas 2020–2023 m.  
korupcijos prevencijos 
programos projektas. 

________________________________
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