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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2021 m. kovo 19 d. Nr. T-94
Šakiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šakių
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,
patvirtinti Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programą
(pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas.

Savivaldybės meras

Edgaras Pilypaitis

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-94
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos
prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos
prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Programa yra
skirta korupcijos prevencijai ir sisteminės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Šakių rajono
savivaldybėje (toliau - Savivaldybė).
2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
3. Programos paskirtis yra didinti už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų ir visuomenės
įsitraukimą į antikorupcinės aplinkos kūrimą, tobulinti korupcijos prevencijos teisinį reglamentavimą
ir kurti antikorupcinę aplinką Savivaldybėje 2021-2023 metais, siekiant Savivaldybės administracijos
(toliau – Administracija) ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų veiklos skaidrumo ir viešumo.
4. Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos, atsižvelgdamos į Programoje iškeltus tikslus ir
uždavinius, rengia savo programas ir priemonių planus.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
5. Administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos
sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas,
sudaryta Savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).
6. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-01-20 rašte Nr. KSD-3 „Dėl audito metu
nustatytų vidaus kontrolės trūkumų“ buvo nurodyti nustatyti trūkumai ir korupcijos prevencijos
srityje:
6.1. Savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių ataskaita už 2018 m. neparengta ir nepaskelbta, nors pagal Savivaldybės 2018-2020 metų

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą ši ataskaita skelbiama kiekvienų
metų I ketvirtį;
6.2. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 m. Savivaldybėje neatliktas, nors
pagal Savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
planą šis nustatymas atliekamas kiekvienų metų II ketvirtį;
6.3. Antikorupcijos komisijos posėdžių 2019 m. neorganizuota, nors pagal Savivaldybės
tarybos 2015-10-16 sprendimu Nr. T-174 „Dėl rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų
patvirtinimo“ 18 punktą komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.
Pastebėjimas, kad neteikiama Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita Savivaldybės tarybai nuo
2016 m. liepos 29 d. jau buvo teiktas 2018 m. finansinio (teisėtumo) audito metu.
7. Atsižvelgiant į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pastebėjimus, buvo sudarytas
rekomendacijų įgyvendinimo planas ir nuo 2020-05-11 naujai paskirtas už korupcijos prevenciją
Administracijoje darbuotojas vykdo visas norminiuose teisės aktuose numatytas korupcijos
prevencijos priemones pagal savo kompetenciją.
8. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta dauguma Rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2018-2020 metų programos ir savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų
programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
liepos 27 d. sprendimu Nr. T-267 „Dėl Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020
metų programos patvirtinimo“, priemonių:
8.1. Savivaldybės internetinėje svetainės specialioje rubrikoje „Korupcijos prevencija“
skelbiama aktuali su korupcijos prevencija susijusi informacija;
8.2. Programos įgyvendinimo laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo
atliekamas Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo priežiūros ir kontrolės, Daugiabučių
gyvenamųjų namų renovavimo, Įslaptintos informacijos naudojimo ir apsaugos srityse. Korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados išsiųstos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai;
8.3. Kasmet antikorupciniu požiūriu buvo vertinami Savivaldybės tarybos sprendimų
projektai;
8.4. Pagal poreikį nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas Savivaldybės teikiamų administracinių
paslaugų sąrašas. Administracinių paslaugų aprašymai skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka
Savivaldybės interneto svetainėje ir Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės
informacinėje sistemoje;
8.5. Programos įgyvendinimo laikotarpiu Antikorupcijos komisija surengė 1 posėdį (2018-0208). Viešai skelbiama Savivaldybės antikorupcijos komisijos narių sudėtis ir atsakingo už korupcijos
prevenciją Administracijoje kontaktai;

8.6. Programos įgyvendinimo laikotarpiu aktyviai organizuotas moksleivių antikorupcinis
švietimas. 2020 m. kartu su STT suorganizuotas praktinis seminaras Administracijos darbuotojams
„Antikorupcinės aplinkos kūrimas“;
8.7. Visi Savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai internetu bei viešai skelbiama
informacija apie tarybos narių nusišalinimą nuo tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų;
8.8. Viešai skelbiamos Savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2018-2020 m.
įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos už 2019 ir 2020 m.;
8.9. Savivaldybės internetinės svetainės skiltyje „Naujienos“, „Karjera“ skelbiami visi
konkursų valstybės tarnautojo, įstaigos vadovo ir dirbančio pagal darbo sutartį pareigoms užimti
skelbimai;
8.10. Siekiant užtikrinti, kad visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys būtų
atitinkama tvarka pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, Savivaldybės internetinėje
svetainėje skelbiama nuoroda į viešai skelbiamų privačių interesų deklaracijų paiešką. Taip pat yra
nuoroda ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamus savivaldybės
administracijos pirkimus.
9. Pasikeitus Administracijoje atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui, 2020 m.
rugpjūčio mėn. buvo atlikta Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų apklausa pagal parengtą klausimyną
„Korupcijos prevencija įstaigoje“, siekiant susipažinti su korupcijos prevencijos situacija rajone.
Klausimynai išsiųsti 43 įstaigoms, iš jų atsakymus pateikė - 28. Apibendrinus pateiktą informaciją,
darytinos šios išvados:
9.1. Ne visose įstaigose teisės aktu yra paskirtas atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje
darbuotojas (tokiu atveju, atsakomybė tenka įstaigos vadovui) ir daugumos jų funkcijos korupcijos
prevencijos srityje nėra aiškiai reglamentuotos;
9.2. Dauguma įstaigų turi vidaus tvarkas, programas korupcijos prevencijos įgyvendinimui
įstaigose, bet buvo įstaigų, kuriose nebuvo parengta jokių teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos
prevencijos organizavimą įstaigoje;
9.3.

Sunkumai, su kuriais susiduria įstaigos korupcijos prevencijos srityje: klientai

nepraneša apie pastebėtus korupcinius atvejus įstaigoje; korupcijos prevencija – papildoma funkcija
darbuotojui už kurią papildomai nemokama, todėl darbuotojui trūksta motyvacijos dirbti šioje srityje;
trūksta žinių apie korupcijos prevencijos organizavimą įstaigoje.
10. Apibendrinant turimą informaciją, galima išskirti korupcijos prevencijos organizavimo
savivaldybėje silpnąsias ir stipriąsias puses:
10.1. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina:
10.1.1. formalus požiūris į korupcijos prevenciją ir atsakomybės už savo indėlį į bendros
savivaldybės antikorupcinės aplinkos kūrimą neprisiėmimas,

10.1.2. teisinio reglamentavimo spragos,
10.1.3. žinių apie korupcijos prevencijos organizavimą stoka.
10.2. Antikorupcinės veiklos stipriosios pusės, mažinančios korupcijos pasireiškimo
tikimybę:
10.2.1. didinamas elektroninių paslaugų spektras gerina gyventojų aptarnavimą nuotoliniu
būdu, sutrumpėja paslaugos suteikimo laikas, sudaroma galimybė visuomenei aktyviau dalyvauti
svarstant ir priimant sprendimus,
10.2.2. antikorupciniu požiūriu vertinant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus,
šalinamos prielaidos korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni, gerėja jų kokybė,
10.2.3. Administracija, planuodama savo veiklą ir priimdama svarbius sprendimus,
informuoja ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukia rajono gyventojus ir įvairių
interesų grupių atstovus,
10.2.4. aktyviai organizuojamas moksleivių antikorupcinis švietimas ugdo pilietiškumą ir
nepakantumą korupcijai,
10.2.5. reguliariai atnaujinama informacija Savivaldybės interneto svetainėje didina
atskaitingumą visuomenei, priimamų sprendimų ir atliekamų procedūrų skaidrumą.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
11. Programos pagrindinis tikslas – užtikrinti veiksmingos antikorupcinių priemonių
sistemos veikimą Savivaldybėje ir didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis bei
įstaigomis.
12. Pirmasis tikslas – didinti atsakingų už korupcijos prevenciją asmenų ir visuomenės
įsitraukimą į antikorupcinės aplinkos kūrimą Savivaldybėje.
13. Priemonės pirmajam Programos tikslui pasiekti:
13.1. Užtikrinti, jog visose Savivaldybės kontroliuojamose įstaigose būtų paskirti už
korupcijos prevenciją atsakingi asmenys ir aiškiai apibrėžtas jų indėlis į antikorupcinės aplinkos
savivaldybėje kūrimo procesą.
13.2. Užtikrinti gyventojams galimybes pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo
atvejus.
13.3. Ugdyti mokinių sąmoningą netoleranciją korupcijai.
14. Antras tikslas – tobulinti korupcijos prevencijos teisinį reglamentavimą Administracijoje
ir Savivaldybės kontroliuojamose įstaigose.
15. Priemonės antrajam Programos tikslui pasiekti:

15.1. Administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų teisės aktuose apibrėžti nulinės
korupcijos tolerancijos principą.
15.2. Užtikrinti teisės aktų antikorupcinį vertinimą.
15.3. Tobulinti Tarybos narių nusišalinimo nuo svarstomų klausimų procesą.
16. Trečias tikslas - kurti antikorupcinę aplinką Savivaldybėje, siekiant administracijos ir
savivaldybės kontroliuojamų įstaigų veiklos skaidrumo ir viešumo.
17. Priemonės trečiajam Programos tikslui pasiekti:
17.1. Nustatyti

korupcijos

rizikos

veiksnius

Administracijoje

ir

Savivaldybės

kontroliuojamose įstaigose.
17. 2.Viešinti Administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų veiklą.
17.3. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą
elgesį.
17.4. Užtikrinti asmens duomenų, įslaptintos informacijos apsaugą, viešinant Administracijos
veiklą.
18. Kiekvienai priemonei įgyvendinti keliami konkretūs uždaviniai.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS
19. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (1 priedas), kuriame numatytos
Programos įgyvendinimo priemonės, vykdytojai, vykdymo terminai, laukiami rezultatai, vertinimo
kriterijai. Priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis.
20. Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba, įgyvendindama savo
funkcijas, teikia pastebėjimus dėl korupcinio pobūdžio pažeidimų Savivaldybės institucijose bei
įstaigose.
21. Savivaldybės institucijos, įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi
suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Administracijai ir Antikorupcijos
komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.
22. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Antikorupcinė
komisija, Administracijos direktorius, Administracijos struktūrinių padalinių vadovai, Savivaldybės
kontroliuojamų įstaigų vadovai.
23. Antikorupcijos komisija dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir kasmet teikia
išvadas savivaldybės tarybai dėl jų įgyvendinimo.
24. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių
plane nurodyti vykdytojai. Prieš pradedant pagal kompetenciją priskirtą veiklą korupcijos prevencijos

srityje, visi atsakingi asmenys turi užpildyti Nešališkumo ir konfidencialumo pasižadėjimą (2
priedas).
25. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.
26. Atsižvelgiant į korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus,
kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, Programa gali būti keičiama ir papildoma
Savivaldybės tarybos sprendimu. Pasibaigusi Programa atnaujinama iki antrojo ketvirčio pabaigos.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Šios Programos priemonių plano ataskaita kasmet viešai paskelbiama Savivaldybės
internetinėje svetainėje.
28. Programa skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.sakiai.lt).
29. Su Programa ir priemonių planu supažindinami Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai, Savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai pavaldūs valstybės
tarnautojai ir Savivaldybės įstaigos.
30. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
_________________

Šakių rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2021-2023 metų programos
1 priedas
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės
įgyvendinimo
terminai

Priemonės laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo
kriterijai

Finansavimas

I. TIKSLAS - DIDINTI ATSAKINGŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ASMENŲ IR VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į ANTIKORUPCINĖS
APLINKOS KŪRIMĄ SAVIVALDYBĖJE
Priemonės:
1. Užtikrinti, jog visose Savivaldybės kontroliuojamose įstaigose būtų paskirti už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys ir aiškiai apibrėžtas jų indėlis
į antikorupcinės aplinkos savivaldybėje kūrimo procesą.
2. Užtikrinti gyventojams galimybes pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.
3. Ugdyti mokinių sąmoningą netoleranciją korupcijai.
1.
Prisiimti atsakomybę už
Savivaldybės
Per 5 d. d. nuo Visose savivaldybės
Sudarytas ir nuolat
Lėšos
korupcijos prevenciją
kontroliuojamos įstaigos
naujai paskirto kontroliuojamose įstaigose
atnaujinamas atsakingų už nereikalingos
įstaigoje ir apie paskirtus
atsakingo
bus paskirtas atsakingas už
korupcijos prevenciją
atsakingus darbuotojus
darbuotojo
korupcijos prevenciją
savivaldybėje asmenų
įmonėje iki 2021-04-01
paskyrimo
darbuotojas, kurio atliekamas sąrašas
informuoti Antikorupcijos
darbas korupcijos prevencijos
komisiją
srityje taps bendrai kuriamos
savivaldybės antikorupcinės
aplinkos dalimi.
2.
Didinti asmenų, atsakingų Administracijos Teisės,
Kasmet
Turėdami daugiau žinių
Ne rečiau kaip kartą per
Lėšos
už korupcijos prevenciją, personalo ir civilinės
korupcijos prevencijos srityje metus su STT surengti
nereikalingos
kompetenciją
atsakingi darbuotojai labiau
mokymai atsakingiems
metrikacijos skyrius
įsitrauks į antikorupcinės
darbuotojams aktualia
aplinkos kūrimą.
tema.

3.

Užtikrinti specialiosios
Administracijos Teisės,
antikorupcinių veiksmų
personalo ir civilinės
anoniminių pranešimų
metrikacijos skyrius
linijos (elektroninio pašto)
veikimą

Nuolat

4.

Užtikrinti, kad
savivaldybės interesantai
turėtų galimybę pareikšti
savo nuomonę apie juos
aptarnavusių
Administracijos
tarnautojų ir darbuotojų
elgesį
Organizuoti antikorupcinį
švietimą mokyklose

Administracijos Bendrųjų
reikalų skyrius

Nuolat

Administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius

5.

Užtikrinamas pranešėjų
konfidencialumas bei
galimybė gyventojams
pranešti apie pastebėtus
korupcijos pasireiškimo
atvejus
Gyventojai galės anonimiškai
informuoti Administraciją
apie jų aptarnavimą

Kasmet viešai
paskelbiamas gautų
anoniminių pranešimų
skaičius ir jų nagrinėjimo
rezultatai.

Lėšos
nereikalingos

Kasmet viešai
paskelbiamas gautų
pranešimų skaičius,
neigiamų ir teigiamų
pranešimų santykio
analizė.

Lėšos
nereikalingos

Kasmet

Būsimi aktyvios visuomenės
nariai sąmoningai rinksis
antikorupcines nuostatas.

Lėšos
nereikalingos

Pagal poreikį

Antikorupcijos komisija
aktyviau dalyvaus
antikorupcinės aplinkos
kūrimo procese.

Kasmet iki kovo 1 d.
Savivaldybės
antikorupcijos komisijai
pateikta apibendrinta
informacija apie
antikorupcines veiklas
mokyklose
Atrankos būdu patikrintų
įstaigų skaičius, išvados
aptartos metinėje
ataskaitoje Tarybai,
suformuoti siūlymai
įstaigos veiklos
tobulinimui.

Švietimo įstaigų vadovai

6.

Kontroliuoti, kad
Administracijoje ir
Savivaldybės
kontroliuojamose
įstaigose būtų vykdomi
korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimai

Savivaldybės tarybos
Antikorupcijos komisija

Lėšos
nereikalingos

II. TIKSLAS - TOBULINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS TEISINĮ REGLAMENTAVIMĄ ADMINISTRACIJOJE IR SAVIVALDYBĖS
KONTROLIUOJAMOSE ĮSTAIGOSE

Priemonės:
1. Administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų teisės aktuose apibrėžti nulinės korupcijos tolerancijos principą.
2. Užtikrinti teisės aktų antikorupcinį vertinimą.
3. Tobulinti Tarybos narių nusišalinimo nuo svarstomų klausimų procesą.
7.
Įstaigos teisės aktuose
Už korupcijos prevenciją
Iki 2021-06-01 Išanalizavus pateiktus teisės
Visos savivaldybės
apibrėžti korupcijos
įstaigose atsakingi asmenys
aktus, bus galima nustatyti
kontroliuojamos įstaigos
prevencijos organizavimą
įstaigų korupcijos prevencijos laiku pateikia
įstaigoje
organizavimo situaciją ir
Savivaldybės
teikti pasiūlymus dėl veiklos
Antikorupcijos komisijai
tobulinimo
turimų teisės aktų kopijas
8.
Antikorupciniu požiūriu
Administracijos direktoriaus
Nuolat
Šalinamos prielaidos
100 proc. antikorupciniu
vertinti norminių teisės
įsakymu paskirti asmenys
galimam korupcijos
požiūriu įvertintų norminių
aktų projektus
pasireiškimui, teisės aktai
teisės aktų projektų
tampa skaidresni, gerėja jų
kokybė
9.
Užtikrinti, kad Tarybos
Savivaldybės tarybos
Nuolat
Tinkamai sprendžiamas viešų Savivaldybės internetinėje
nariai nusišalintų ne tik
sekretorius
ir privačių interesų konfliktas. svetainėje paskelbta
nuo sprendimo priėmimo,
informacija apie tarybos
bet nuo viso teisės akto
narių nusišalinimą nuo
kūrimo proceso,
Savivaldybės tarybos
pradedant inicijavimu
sprendimų priėmimo
III. TIKSLAS – KURTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ SAVIVALDYBĖJE, SIEKIANT ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS
KONTROLIUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SKAIDRUMO IR VIEŠUMO
Priemonės:
1. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius Administracijoje ir Savivaldybės kontroliuojamose įstaigose.
2.Viešinti Administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų veiklą.
3. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.
4. Užtikrinti asmens duomenų, įslaptintos informacijos apsaugą, viešinant Administracijos veiklą.

Lėšos
nereikalingos

Lėšos
nereikalingos

Lėšos
nereikalingos

10.

11.

12.

13.

14.

Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę
Administracijoje,
Savivaldybės
kontroliuojamose
įstaigose, išvadas pateikti
Antikorupcijos komisijai
Informuoti visuomenę
apie vykdomą
Antikorupcijos komisijos
veiklą
Savivaldybės interneto
svetainėje paskelbti
korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonių plano
ataskaitas

Administracijoje Kiekvienų
Administracijos direktoriaus
metų III ketv.
įsakymu paskirtas asmuo arba
sudaryta darbo grupė

Skelbti informaciją apie
Administracijoje
rengiamus konkursus
valstybės tarnautojo,
įstaigos vadovo ar
darbuotojo, dirbančio
pagal darbo sutartį,
pareigoms užimti
Skelbti Administracijos
bei Savivaldybės įstaigų
sudarytas pirkimo sutartis,
pirkimo sutarčių
pakeitimus bei laimėjusio
dalyvio pasiūlymus,
išskyrus konfidencialią

Administracijos Teisės,
personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

Esant
rengiamiems
konkursams

Administracijos Teisės,
personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

Atliekant
viešuosius
pirkimus

Įstaigose - įstaigų vadovai

Bus nustatomos
Administracijos,
Savivaldybės kontroliuojamų
įstaigų veiklos sritys, kuriose
galima korupcijos
pasireiškimo tikimybė

Parengta motyvuota išvada Lėšos
nereikalingos

Savivaldybės interneto
svetainėje paskelbtų
posėdžių darbotvarkių
skaičius – 100 proc.
Laiku paskelbta ataskaita

Antikorupcijos komisija

Nuolat

Supažindinti gyventojus su
Antikorupcijos komisijos
veikla

Antikorupcijos komisija

Kasmet iki
balandžio 1 d.

Rajono gyventojai bus
supažindinti su Korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo rezultatais,
ataskaita bus pagrindas kurti
naujas, atnaujinti esamas,
pasiteisinusias priemones.
Didės Savivaldybės
gyventojų pasitikėjimas
Administracijoje
organizuojamų konkursų
darbo vietoms užimti
skaidrumu

Administracijos Teisės,
personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

Savivaldybės administracijos
viešųjų pirkimų
organizatoriai

Skaidresnis viešųjų pirkimų
atlikimas

Viešai skelbiami visi
Administracijoje
organizuojami konkursai
darbo vietoms užimti

Lėšos
nereikalingos

Lėšos
nereikalingos

Lėšos
nereikalingos

Sudarytų pirkimo sutarčių, Lėšos
pirkimo sutarčių pakeitimų nereikalingos
bei laimėjusių dalyvių
pasiūlymų bei paskelbtos
informacijos apie pirkimo
sutarčių, pirkimo sutarčių
pakeitimų bei laimėjusių

informaciją, Centrinėje
viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje
15.

16.

17.

Korupcijos prevencijos
tikslais analizuoti
Administracijos ir
Savivaldybės
kontroliuojamų įstaigų
atliktus viešuosius
pirkimus
Viešai skelbti informaciją
apie nustatytas galimas
korupcines veiklas,
darbuotojų netinkamą
elgesį
Užtikrinti neviešinamos
informacijos apsaugą

Savivaldybių įstaigų vadovų
įgalioti pirkimų organizatoriai
ar komisijos
Antikorupcijos komisija
Pagal
komisijos
sudarytą darbo
planą

Administracijos Teisės,
personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

dalyvių pasiūlymus
skaičiaus santykis

Skaidresnis viešųjų pirkimų
atlikimas

Apie visus galimus
korupcijos atvejus
informuota savivaldybės
taryba ir kompetentingos
institucijos.

Lėšos
nereikalingos

Nuolat

Nepakantumo korupcijai
didinimas

Lėšos
nereikalingos

Nuolat

Korupcijos rizikos valdymas

Nustatytų korupcinių
veiklų bei darbuotojų
netinkamo elgesio atvejų
skaičiaus ir viešai
paskelbtų atvejų skaičiaus
skirtumas
Tikrinimo metu
nenustatoma veiklos
trūkumų

Savivaldybės įstaigų vadovai
Bendrųjų reikalų skyrius
Asmenys, atsakingi už
įslaptintos informacijos
tinkamą naudojimą

______________________

Lėšos
nereikalingos

Šakių rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2021-2023 metų programos
2 priedas
(Nešališkumo ir konfidencialumo pasižadėjimo forma)
NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
Aš,
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)
Pasižadu:
1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si)
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas
pareigas (užduotis) korupcijos prevencijos srityje.
2. Apie galimą interesų konfliktą nedelsiant informuoti atitinkamus asmenis pagal pavaldumą
ir nedalyvauti atliekant su viešais ir privačiais interesais nesuderinamas užduotis.
3. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti asmens ir
kitus duomenis, konfidencialią informaciją, kurie man taps žinomi, atliekant funkcijas, susijusias su
korupcijos prevencija.
4. Neatskleisti ir neperduoti tvarkomos informacijos nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas
naudotis šia informacija.
5. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai
(įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai.
Žinau, kad turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, jei dėl mano veiksmų dėl šio pasižadėjimo nevykdymo arba netinkamo vykdymo
Administracijai ar Savivaldybės kontroliuojamoms įstaigoms kils atsakomybė už asmens ar kitų
duomenų atskleidimą.
Šis pasižadėjimas galioja visą korupcijos prevencijos funkcijų vykdymo laiką ir neribotą
laiką po darbo santykių pasibaigimo, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir darbovietės,
kurioje aš dirbsiu.
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_________________________________
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