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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I DALIS. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

I. TIKSLAS – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose bei jas šalinti. 

1. Uždavinys – užtikrinti, kad visose Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose būtų paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevenciją. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Savivaldybei 

pavaldžiose įstaigose, 

įmonėse nepaskirti ir/ar 

pasikeitus jų 

darbuotojams, nėra 

paskiriamas asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją. 

Užtikrinti, kad Savivaldybės 

įmonėje ir įstaigoje paskirti už 

korupcijos prevenciją atsakingą 

asmenį per mėnesį nuo darbuotojo 

atleidimo, nesant paskirto 

darbuotojo, tuo metu už korupcijos 

prevenciją atsakingas vadovas. 

Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų vadovai. 

Sutikrinama 

kiekvienais metais iki 

einamųjų metų III 

ketvirčio. 

Įstaigų ir įmonių, kuriose 

yra paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją, proc.  

(100 proc.). 

 

2. Uždavinys – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę Savivaldybės 

institucijose, įmonėse ir įstaigose. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Nekontroliuojama 

korupcijos prevencijos 

programa neteikia 

Antikorupcijos komisijoje 

išklausyti savivaldybei pavaldžių 

įstaigų ir įmonių vadovų ataskaitas 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Savivaldybės 

Kiekvienais metais iki 

vasario 10 d. 

 

Išklausytų ataskaitų 

skaičius – ne mažiau kaip 

2 ataskaitos per metus. 



reikiamo rezultato. apie korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimą. 

administracijos 

darbuotojas korupcijos 

prevencijai, 

Antikorupcijos 

komisija. 

II. TIKSLAS – siekti didesnio Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir 

atskaitingumo visuomenei. 

1. Uždavinys – užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jų viešinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Antikorupciniu požiūriu 

vertinamų Savivaldybės 

rengiamų teisės aktų 

projektų 

Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 

dalyje nustatytais atvejais atlikti 

norminių teisės aktų projektų  

antikorupcinio vertinimą. Ypatingą 

dėmesį skirti antikorupciniu 

požiūriu vertinant teisės aktų 

projektus, dėl kurių gali kilti 

interesų konfliktai, taip pat 

visuomenei reikšmingais 

klausimais. 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas,  

atliekantis 

antikorupcinį teisės 

aktų vertinimą, 

Antikorupcijos 

komisija. 

Nuolat, prieš priimant 

teisės aktą.   

Atliktų antikorupciniu 

požiūriu vertinimų teisės 

aktų kiekis proc. nuo 

privalomų vertinti (100 

proc.). 

2.  Visuomenei trūksta 

informacijos apie 

Savivaldybėje 

priimamus norminius 

teisės aktus. 

Skelbti informaciją apie priimtus 

norminius teisės aktus –  

Savivaldybės tarybos sprendimus, 

mero potvarkius, Administracijos 

direktoriaus įsakymus Savivaldybės 

interneto svetainėje ir Teisės aktų  

registre. 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojai, atsakingi 

už teisės aktų 

paskelbimą,  teisės 

akto rengėjai, 

Bendrasis skyrius –  

IT specialistai, 

Tarybos ir mero 

sekretoriatas. 

Nuolat Priimtų ir paskelbtų teisės 

aktų skaičiaus santykis. 

 

 

 

 

 



 

2. Uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo, sprendimų priėmimo, administravimo kokybę, viešumą ir atskaitingumą 

visuomenei.  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1. Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir 

įstaigų interneto 

svetainėse pateikiama 

nesavalaikiai aktuali 

informacija apie 

teikiamas paslaugas. 

Savivaldybės institucijų, įmonių ir 

įstaigų interneto svetainėse būtų 

pateikti ir nuolat atnaujinami 

paslaugų teikimo aprašai. 

Savivaldybės 

administracijos 

specialistai,  atsakingi 

už informacijos 

teikimą, Bendrasis 

skyrius - IT 

specialistai, 

Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų vadovai. 

 

Nuolat Atnaujintų bei naujai 

pateiktų administracinių 

paslaugų aprašymų 

skaičiaus santykis. 

 

3. Uždavinys – siekti, kad Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija. 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Viešųjų ir privačių 

interesų neatskyrimas 

yra viena iš korupcijos 

prielaidų, galinčių 

pasireikšti 

Savivaldybėje,  jos 

įstaigose ir įmonėse.  

Kontroliuoti, ar asmenys laiku ir 

tinkamai pateikia privačių interesų 

deklaracijas.   

 

Savivaldybės 

administracijos skyrių 

vedėjai, Savivaldybės 

tarybos Etikos 

komisija, 

Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų vadovai. 

 

 

2021 m. iki kovo 1 d., 

kiekvienais metais iki   

liepos 31 d. ir   

gruodžio 31 d. 

Vertinimas – 100 proc. 

privačius interesus laiku 

deklaravusių darbuotojų. 



 

II DALIS. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 

III. TIKSLAS – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius asmenis, visuomenę su korupcijos keliamu 

pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

1. Uždavinys – pasiekti, kad kiekvienoje Savivaldybės institucijoje, įmonėje ir įstaigoje būtų galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Kai kuriose įmonėse ir 

įstaigose nėra sudarytos 

galimybės asmenims 

pranešti apie galimai 

padarytas korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas 

veikas ar netinkamą 

darbuotojų elgesį. 

 

Sudaryti galimybes gyventojams 

pateikti anoniminius pranešimus 

apie korupcinio pobūdžio apraiškas 

Savivaldybės administracijoje, 

įstaigose ar įmonėse, užtikrinti 

asmenims galimybę anonimiškai 

telefonu ir elektroniniu paštu 

pranešti apie korupcines apraiškas 

Savivaldybės administracijoje, jos  

įstaigose ar įmonėse. 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas korupcijos 

prevencijai, 

Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų vadovai. 

Kiekvienais metais iki 

gruodžio  31 d. 

Įdėtų informacijų su 

nuoroda skaičius. 

 

2.  Trūksta darbuotojams 

žinių korupcijos 

prevencijos srityje. 

Organizuoti valstybės tarnautojams 

ir darbuotojams  seminarus 

korupcijos prevencijos klausimais. 

Personalo skyrius, 

Savivaldybės  įstaigų 

ir įmonių vadovai. 

Kiekvienais metais iki 

gruodžio 31 d. 

Suorganizuotų seminarų 

skaičius,  seminarus 

išklausiusių darbuotojų 

skaičius, lyginant su 

praėjusiais metais. 

 

2. Uždavinys – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Gautos informacijos 

aktualumas ir 

Analizuoti gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio apraiškas 

Antikorupcijos 

komisija 

Per 1 mėnesį nuo 

informacijos apie 

Gautų, išanalizuotų 

pranešimų ir 



nagrinėjimas, tiriant 

visą gautą informaciją, 

ne tik pavienius atvejus. 

Savivaldybės institucijose, įstaigose 

ir įmonėse, pateikti pasiūlymus bei 

išvadas institucijoms pagal 

kompetenciją. 

anoniminius 

telefoninius 

pranešimus, gautus 

elektroniniu paštu, 

susijusius su 

galimomis korupcijos 

apraiškomis, gavimo. 

pasitvirtinusių pranešimų 

apie korupcines veikas, 

skaičiaus santykis. 

 

3. Uždavinys – diegti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Nepakankamas 

švietimas apie 

korupcijos daromą žalą 

visuomenei. 

Organizuoti  švietimo įstaigose 

korupcijos prevencijai skirtus 

renginius. 

Savivaldybės 

administracijos 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius. 

Visus mokslo metus. Suorganizuotų renginių 

korupcijos prevencijos 

tema skaičius. 

 

III DALIS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITIS 

IV. TIKSLAS – užtikrinti skaidrų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymą. 

1. Uždavinys – pasiekti, kad daugiau viešųjų pirkimų vyktų per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO). 

 

Eil. 

Nr. 

 

Problema 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas (-ai) 

 

Įvykdymo terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Per mažai viešųjų 

pirkimų vykdoma 

naudojantis CPO 

katalogu. 

Didinti viešųjų pirkimų  apimtis per 

CPO, atsižvelgiant į CPO  kataloge 

esančių  paslaugų, prekių ir darbų 

asortimentą. 

Savivaldybės pirkimų 

iniciatoriai. 

Visus metus Kasmet vykdytų viešųjų 

pirkimų  per CPO 

padidėjimas 3 proc. nuo 

visų  viešųjų pirkimų 

vertės 

2. Uždavinys – siekti, kad viešųjų pirkimų proceso metu nebūtų pagrįstų pretenzijų. 

1.  Pagrįstos tiekėjų, 

dalyvavusių viešųjų 

pirkimų procese, 

pretenzijos 

Tobulinti  darbų, prekių ir paslaugų 

techninių specifikacijų parengimą. 

Savivaldybės 

administracijos 

Viešųjų pirkimų 

skyrius, pirkimų 

iniciatoriai. 

Visus metus Sumažėjęs 5 proc. 

pagrįstų pretenzijų kiekis 

nuo visų praėjusiais 

metais gautų pretenzijų. 



 


