
                                                                                                                                                                                   Anykščių rajono savivaldybės  

2020–2023 metų Korupcijos prevencijos programos priedas  

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

2020–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

 

Tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse bei jas šalinti 

1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas 

 (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Pasiektas  rezultatas Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai, priežastys, 

problemos 

1. Antikorupcijos komisijoje, 

įvertinus atliktų tyrimų ar 

apklausų rezultatus, atliktų 

auditų medžiagą, gautus 

skundus ar pranešimus, kitą 

teisėtai gautą informaciją apie 

Savivaldybės  įstaigų ir įmonių 

veiklą, rekomenduoti 

Savivaldybės administracijai, 

Savivaldybės įstaigoms ir 

įmonėms pasirinkti veiklos 

sritį (is), kurioje (iose) būtų 

tikslinga nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Antikorupcijos komisija Kiekvienais 

metais iki liepos 

1 d. 

  

2. Atlikti visuomenės nuomonės 

tyrimą 

Savivaldybės 

administracijos 

specialistas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę Savivaldybėje, 

Antikorupcijos komisija, 

Savivaldybės 

administracijos specialistas 

ryšiams su visuomene 

 

Iki naujojo 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

priemonių plano 

parengimo 
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3. Atlikti patikrinimus dėl 

įgyvendintų rekomendacijų, 

nustatytų vertinant korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybės administracijoje 

ir Savivaldybės įstaigose  

Antikorupcijos komisija Kartą per metus   

Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų ir įmonių 

veiklos srityse. 

1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

2 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę. 

3 uždavinys. Siekti, kad Savivaldybės įstaigose būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija. 

1. Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių interneto svetainėse 

skiltyse „Korupcijos 

prevencija“ skelbti su 

korupcijos prevencija 

susijusią aktualią 

informaciją  

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Savivaldybės 

administracijos 

specialistas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę Savivaldybėje 

Nuolat Gimnazijos internetinėje 

svetainėje bilngimn.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ 

skelbiama su korupcijos 

prevencija  susijusi aktuali  

informacija. 

 

2. 

 

Skelbti Savivaldybės 

interneto svetainėje Tarybos 

narių, Savivaldybės, 

administracijos valstybės 

tarnautojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijas arba 

pateikti nuorodą, kur galima 

susipažinti su šia 

informacija. Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių interneto 

svetainėse skelbti jų vadovų 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas arba pateikti 

nuorodą, kur galima 

susipažinti su šia informacija 

Teisės, personalo ir 

civilinės metrikacijos 

skyrius, Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių vadovai 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Su gimnazijos direktoriaus 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaracija galima susipažinti 

PINREG 

 

3. Skelbti Savivaldybės 

interneto svetainėje 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų pareigybių 

Teisės, personalo ir 

civilinės metrikacijos 

skyrius, Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių vadovai 

Nuolat Gimnazijos internetinėje 

svetainėje skelbiami 

darbuotojų pareigybių 
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aprašymus, taip pat 

informaciją apie laisvas 

pareigybes ir jų aprašymus. 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių interneto svetainėse 

skelbti įstaigų ir įmonių 

darbuotojų  pareigybių 

aprašymus, taip pat 

informaciją apie laisvas 

pareigybes ir jų aprašymus 

aprašymai bei informacija 

apie laisvas darbo vietas. 

Taip pat skelbiamas sąrašas 

pareigybių, į kurias prieš 

skiriant asmenį, bus teikiamas 

rašytinis prašymas STT 

pateikti informaciją apie šias 

pareigas siekiantį eiti asmenį. 

4. Savivaldybės interneto 

svetainėje, savivaldybės 

įstaigų ir įmonių interneto 

svetainėse skelbti 

informaciją apie vykdomus 

viešųjų pirkimų planus 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Savivaldybės viešųjų 

pirkimų ir turto skyrius 

Nuolat Kadangi VPĮ šiuo metu tokios 

pareigos nenumato, tai 

pirkimų planai neskelbiami. 

Tokia pareiga bus privaloma 

tik nuo 2023 m. sausio 1 d. 

 

Tikslas – siekti skaidrumo teikiant administracines ir viešąsias paslaugas. 

1 uždavinys. Didinti administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis. 

2 uždavinys Siekti, kad už Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamas paslaugas būtų atsiskaitoma tik elektroninėmis priemonėmis. 

3 uždavinys. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. 

1. Skatinti gyventojus naudotis 

elektroniniu būdu 

teikiamomis viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis 

Savivaldybės 

administracijos padaliniai, 

teikiantys administracines 

paslaugas, Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių vadovai 

Nuolat Gyventojai naudojasi elektroniniu 

būdu, ypač dabartinėmis 

pandemijos sąlygomis, 

teikiamomis viešosiomis ir 

administracinėmis paslaugomis. 

 

2. Gyventojų skundus dėl 

netinkamo administracinių 

paslaugų teikimo perduoti 

nagrinėti ir Antikorupcijos 

komisijai 

Savivaldybės 

administracijos direktorius 

Gavus 

gyventojų 

skundą 

  

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą 

korupcijos apraiškoms. 

1 uždavinys. Pasiekti, kad kiekvienoje Savivaldybės įstaigoje ir įmonėje būtų galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio prasižengimus. 

2 uždavinys. Užtikrinti Programos priemonių vykdymo viešumą. 

3 uždavinys. Didinti gyventojų nepakantumą korupcijai. 
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1. Organizuoti antikorupcinės 

kultūros ugdymo dienas, 

savaites, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti šalies ir 

regiono lygiu skelbiamuose 

seminaruose ir konkursuose 

antikorupcijos tema 

Savivaldybės  įstaigų ir 

įmonių vadovai,  

Savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kartą per 

metus 

Mokiniai dalyvavo konkurse  

„Skaidrumą kuriame kartu“ (I-IV 

kl.) 

Vyko ir vyksta klasės valandėlės 

bei integruotos istorijos, 

pilietiškumo pagrindų, etikos ir kt. 

dalykų pamokos antikorupcijos 

švietimo tema. 

 

2. Informacijos sklaida 

interneto svetainėje, 

spaudoje, taip pat plakatų, 

skrajučių kūrimas ir 

platinimas, pranešimų 

pateikimas Savivaldybės 

lauko ekrane 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Savivaldybės 

administracijos specialistas 

ryšiams su visuomene, 

Antikorupcijos komisija, 

Anykščių turizmo ir verslo 

informacijos centras 

Nuolat Tarptautinės antikorupcijos dienos 

proga piešiami plakatai, viešinami 

gimnazijos erdvėse. 

 

3. Savivaldybės interneto 

svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

tikslinti informaciją, skelbti 

teisės aktų nustatyta tvarka 

užfiksuotus korupcijos 

faktus ir ataskaitas apie 

Korupcijos prevencijos 

programos  priemonių plano 

įgyvendinimą  

Savivaldybės 

administracijos specialistas, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Savivaldybėje, 

Antikorupcijos komisija 

Nuolat   

4. Organizuoti Savivaldybės 

tarybos narių, Savivaldybės 

administracijos, 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių darbuotojų 

mokymus ir kursus,  

korupcijos prevencijos ir 

antikorupcinėmis temomis 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Savivaldybės teisės, 

personalo ir civilinės 

metrikacijos skyrius  

Nuolat Dalyvauta nuotoliniame seminare 

„Suvaldyk riziką“ 

 

 

______________________________ 


