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BIRŽŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS

TIKSLAS – ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO SKAIDRUMO UŽTIKRINIMAS

Eil.
nr.

Priemonės
pavadinimas

Tikslas Įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

Laukiami
rezultatai

Vykdymo
laikas

Vykdytojas Finansavimas

1 2 3 4 5 6 7 8
1 uždavinys. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus 
1.1. Antikorupciniu 

požiūriu vertinti 
teisės aktų 
projektus 

Padėti įgyvendinti 
Savivaldybės 
veiklos tikslus, 
sistemingai ir 
visapusiškai 
vertinant korupcijos
pasireiškimo riziką,
išvengti interesų 
konflikto 

Įvertintų teisės aktų
projektų skaičius. 

Pagerės 
Savivaldybės 
institucijų 
priimamų teisės 
aktų kokybė 

Nuolat Teisės aktų 
projektų 
vertintojai 
(Teisės skyrius)

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2 uždavinys. Nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai 
2.1. Parinkti 

Savivaldybės 
veiklos sritį, 
kurioje būtų 
tikslinga nustatyti 
korupcijos 
pasireiškimo 

Parinkus veiklos 
sritį, kurioje 
galimai egzistuoja 
didelė korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, bus 
vertinama 

Parinktų 
Savivaldybės 
administracijos, 
savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų, 
savivaldybės 

Bus sudaryta 
galimybė 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybei 
nustatyti 
atitinkamose

Kasmet
III 
ketvirtyje

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
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tikimybę, korupcijos 

pasireiškimo 
tikimybė ir 
parengta išvada.

įmonių sričių 
skaičius

veiklos srityse bei 
kontroliuojamų
įmonių 
direktoriai

bei 
kontroliuojamų
įmonių lėšos

2.2. Nustatyti 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę

Nustatyti 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę pagal 
Savivaldybės 
veiklos sritis, 
remiantis STT 
direktoriaus      
2011 m. gegužės 13
d. įsakymu Nr. 2-
170 patvirtintomis 
Valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigų veiklos 
sričių, kuriose 
egzistuoja didelė 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, 
nustatymo 
rekomendacijomis 

Įvertintų 
Savivaldybės 
administracijos, 
savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų, 
savivaldybės 
įmonių sričių 
skaičius

Bus nustatyta 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė 
Savivaldybės 
veiklos srityse, 
pateikiant 
motyvuotą išvadą 
dėl korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 
kontroliuojančiai 
institucijai
 

Kasmet
III 
ketvirtyje

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
bei 
kontroliuojamų
įmonių 
direktoriai

Savivaldybės 
biudžeto lėšos
 

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
bei 
kontroliuojamų
įmonių lėšos

3 uždavinys. Stiprinti savivaldybės administracijos padaliniams, savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei 
kontroliuojamoms įmonėms priskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę 
3.1. Koordinuoti ir Atsakingiems Nusišalinusių nuo Padidės Nuolat Savivaldybės Savivaldybės 
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kontroliuoti, kad į 
Savivaldybės 
administracijos, 
savivaldybės 
įstaigų ir įmonių 
direktorių 
įsakymais 
sudaromas 
komisijas ir darbo 
grupes įtrauktų 
darbuotojų 
dalyvavimas jų 
veikloje nesukeltų 
interesų konflikto. 
Informuoti 
darbuotojus apie 
pareigą nusišalinti 
iškilus interesų 
konfliktui.

darbuotojams 
sumažės galimybių 
sukelti viešųjų ir 
privačių interesų 
konfliktą.

pavesto darbo ar 
užduoties 
darbuotojų 
skaičius. 

darbuotojų 
veiklos 
skaidrumas. 

administracijos 
direktorius, 
Personalo 
skyrius

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
bei 
kontroliuojamų
įmonių 
direktoriai

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
bei 
kontroliuojamų
įmonių lėšos

3.2. Pateikti 
informaciją apie 
asmenį, siekiantį 
eiti arba einantį 
pareigas valstybės 
tarnyboje 

Patikrinti asmenis, 
siekiančius tapti 
valstybės 
tarnautojais, 
savivaldybės 
įmonių, įstaigų 
vadovais ir kita, 
vadovaujantis 
Lietuvos 

Kreipimosi į 
Specialiųjų tyrimų 
tarnybą visais 
atvejais, 
numatytais 
Korupcijos 
prevencijos 
įstatyme.

Savivaldybės 
valstybės 
tarnautojais ar 
kitais atsakingais 
darbuotojais, 
įmonių ir įstaigų 
vadovais galės 
tapti tik 
nepriekaištingos 

Nuolat Savivaldybės 
administracijos 
direktorius,
Personalo 
skyrius

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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Respublikos 
korupcijos 
prevencijos 
įstatymo 9 
straipsnio 6 dalies 
nuostatomis

reputacijos, kurią 
patvirtins 
kompetentingos 
institucijos, 
asmenys

3.3. Kontroliuoti 
Viešųjų pirkimų 
organizavimo 
tvarkos aprašo 
įgyvendinimą

Užtikrinti Viešųjų 
pirkimų 
organizavimo 
tvarkos aprašo 
įgyvendinimą

Viešieji pirkimai 
100 procentų 
vykdomi 
vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų 
organizavimo 
tvarkos aprašu

Sumažinta 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė 
Savivaldybės 
viešųjų pirkimų 
organizavimo ir 
vykdymo 
kontrolės veiklos 
srityse

Nuolat Savivaldybės 
administracijos 
direktorius,
Viešųjų 
pirkimų skyrius

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

4 uždavinys. Įtraukti visuomenę į korupcijos prevenciją 
4.1. Skelbti 

informaciją apie 
visus priimtus 
norminius aktus – 
Savivaldybės 
tarybos 
sprendimus, mero 
potvarkius, 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymus – 

Užtikrinti 
visuomenės 
informavimą apie 
priimtus norminius 
teisės aktus 

Priimtų ir 
paskelbtų teisės 
aktų skaičiaus 
santykis 

Visuomenė bus 
informuota apie 
Savivaldybėje 
priimtus teisės 
aktus 

Nuolat Savivaldybės 
administracijos 
direktorius,
Bendrasis 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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savivaldybės 
internetiniame 
puslapyje 
www.birzai.lt ir, 
esant reikalui, 
kitose visuomenės 
informavimo 
priemonėse

4.2. Skelbti 
informaciją apie 
viešuosius 
pirkimus,  
savivaldybei 
priklausančio turto
privatizavimą,  
parengtus 
detaliuosius ir 
specialiuosius 
planus, licencijų 
išdavimą ir jų 
sustabdymą 
Savivaldybės 
internetiniame 
puslapyje 
www.birzai.lt 

Įvardyti, kokia 
informacija turi 
būti paskelbta 
viešai, kokia forma,
kur, kas ir kokiais 
terminais skelbia 
duomenis, nustatyti
atsakomybę už šios
tvarkos procedūrų 
nesilaikymą ir kt. 

Sudarytų viešųjų 
pirkimų ir 
privatizavimo 
sutarčių, parengtų 
planų, 
išduotų/sustabdytų 
licencijų skaičiaus 
santykis su viešai 
paskelbtų 
skaičiumi 

Bus viešai 
skelbiama ir 
atnaujinama su 
viešaisiais 
pirkimais, 
privatizavimu, 
parengtais 
detaliais ir 
specialiais 
planais, licencijų 
išdavimu ir jų 
sustabdymu 
susijusi 
informacija 

Nuolat Savivaldybės 
administracijos 
direktorius,
Viešųjų 
pirkimų 
skyrius, 
Strateginio 
planavimo ir 
turto valdymo 
skyrius, 
Architektūros ir
urbanistikos 
skyrius

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

http://www.birzai.lt/
http://www.birzai.lt/
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TIKSLAS – DIDINTI ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ
5 uždavinys. Apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai 
5.1. Užtikrinti, kad 

Savivaldybės, 
savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų bei 
kontroliuojamų 
įmonių 
interesantai turėtų 
galimybę 
anoniminėse 
anketose pareikšti 
savo nuomonę 
apie juos 
aptarnavusių 
tarnautojų ir 
darbuotojų 
pagirtiną ar 
netinkamą elgesį 

Įvertinti paslaugų 
teikimo kokybę, 
taip pat išsiaiškinti 
trūkumus ir 
priežastis bei 
skatinti ieškoti 
būdų, kaip 
pagerinti paslaugų 
teikimą 

Gaunamų 
pranešimų skaičius 
ir jo dinamika. 
Neigiamų ir 
teigiamų 
pranešimų skaičius 

Gyventojai galės 
anonimiškai 
informuoti 
Savivaldybę apie 
jiems žinomas 
veikas, kurios gali
būti nusikalstamo 
korupcinio 
pobūdžio 

Nuolat Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
bei 
kontroliuojamų
įmonių 
direktoriai

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų 
bei 
kontroliuojamų
įmonių lėšos

5.2. Peržiūrėti 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programos 
nuostatas ir atlikti 

Išanalizuoti 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programą ir 
prireikus pateikti 

Įvykdytų ir 
neįvykdytų 
korupcijos 
prevencijos 
programos 
įgyvendinimo 

Veiksminga ir 
efektyvi 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programa 

Kasmet I 
ketvirtyje 
(už 
paėjusius 
metus)

Antikorupcijos 
komisija 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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jos priemonių 
įgyvendinimo 
analizę 

pasiūlymus dėl šios
programos 
tobulinimo ir 
įgyvendinimo 

priemonių skaičius 
ir viešas rezultatų 
paskelbimas 

TIKSLAS – DIDINTI SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠUMĄ
6 uždavinys. Viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį 
6.1. Skelbti įvykdytų 

korupcijos 
prevencijos 
priemonių 
rezultatus 
Savivaldybės 
interneto 
svetainėje ir per 
žiniasklaidą 

Informuoti 
visuomenę apie 
įvykdytas ir 
vykdomas 
korupcijos 
prevencijos 
priemones, stiprinti
pasitikėjimą 
Savivaldybe 

Oficialių 
pranešimų apie 
korupcijos 
prevencijos 
priemones skaičius 

Pasitikėjimas 
Savivaldybe 

Kasmet I 
ketvirtyje 
(už 
praėjusius
metus) 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

7 uždavinys. Skatinti antikorupcinį valstybės tarnautojų ir darbuotojų švietimą 
7.1. Organizuoti 

seminarus 
antikorupcine 
tematika 
Savivaldybės 
politikams, 
Savivaldybės 
biudžetinių ir  
viešųjų įstaigų bei 
kontroliuojamų 
įmonių personalui,

Bendradarbiaujant 
su kompetentingos 
valstybinės 
institucijos 
specialistais, rengti 
seminarus 
antikorupcijos 
klausimais 

Mokymo renginių 
ir juose 
dalyvavusių 
asmenų skaičius.
 Ne mažiau kaip 1 
seminaras per 
metus

Savivaldybės 
politikai, 
tarnautojai ir 
Savivaldybės 
biudžetinių ir  
viešųjų įstaigų bei
kontroliuojamų 
įmonių 
darbuotojai bus 
geriau 
supažindinti su 

2018–
2020 m. 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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šviesti ir 
informuoti 
visuomenę, 
puoselėti asmens 
dorovę, ugdyti 
pilietiškumą, 
asmens teisių ir 
pareigų 
visuomenei ir 
valstybei 
sampratą, 
periodiškai 
organizuoti 
įvadinius 
mokymus 
asmenims, naujai 
priimtiems į 
Savivaldybės 
administraciją. 

korupcijos 
pasekmėmis ir 
prevencinėmis 
priemonėmis 

8 uždavinys. Skatinti antikorupcinio švietimo programų diegimą Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei 
kontroliuojamose įmonėse 
8.1. Skatinti 

antikorupcinio 
švietimo 
programas 
Savivaldybės 
biudžetinėse ir 

Parengti ir įdiegti 
Savivaldybės 
biudžetinėse ir 
viešosiose įstaigose
bei 
kontroliuojamose 

Savivaldybės 
biudžetinėse ir 
viešosiose įstaigose
bei 
kontroliuojamose 
įmonėse, kuriose 

Daugiau 
savivaldybės 
biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų bei
kontroliuojamų 
įmonių bus 

2018–
2020 m. 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius,
Švietimo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
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viešosiose 
įstaigose bei 
kontroliuojamose 
įmonėse

įmonėse 
antikorupcinio 
švietimo 
programas, skatinti 
darbuotojų 
domėjimąsi 
korupcijos 
prevencija 

įdiegtas 
antikorupcinis 
švietimas ar kitų 
įgyvendintų 
priemonių, 
susijusių su 
korupcijos 
prevencija, skaičius

supažindinta su 
antikorupcinėmis 
iniciatyvomis 

9 uždavinys. Ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai 
9.1. Didinti 

visuomenės 
antikorupcinį 
sąmoningumą 

Plėsti savivaldybės 
interneto 
tinklalapio rubriką, 
skirtą 
antikorupcinei 
informacijai 

Paskelbtų 
straipsnių skaičius 

Piliečių ir kitų 
asmenų 
pasitikėjimo 
savivaldybės 
institucijomis 
didėjimas 

2018–
2020 m. 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius,
Bendrasis 
skyrius

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Pastaba. Įgyvendinimo vertinimo kriterijai gali būti keičiami atsižvelgiant į numatytas priemones. 

_____________________________


