PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T11422
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2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1. Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių
socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei,
iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos
augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir
visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu,
sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims
paprastai išryškėja tik vėliau, susidūrus su korupcijos pasekmėmis.
2. Klaipėdos rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos
(toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą, kryptingą korupcijos prevencijos ir
kontrolės sistemą Klaipėdos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė). Užtikrinti Savivaldybės
institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis
priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai Savivaldybės
administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, Savivaldybės kontroliuojamosiose
įmonėse.
3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 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. 2185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
4. Programa apima dvi veiklos kryptis: korupcijos prevencijos ir antikorupcinio
švietimo.
4.1. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
4.2 Antikorupcinis švietimas - visuomenės švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens
dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir
užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo
socialinio reiškinio priežastis.
5. Programa siekiama mažinti korupcijos apraiškas Savivaldybėje, skatinti visuomenės
nepakantumą korupcijai ir aktyviai teikti paramą numatytų korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimui Savivaldybėje, vykdyti glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis
ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas žmogaus
teises ir laisves.
6. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą, kurio
vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės meras, administracijos direktorius, asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje, savivaldybės Antikorupcijos komisija ir
savivaldybės taryba.
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7. Programoje vartojamos sąvokos:
7.1. Korupcija – korupcija yra laikomas piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant
asmeninės naudos – tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose;
7.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar
kitokia teisinė atsakomybė;
7.3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos
korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
8. Korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas įgyvendinamas vadovaujantis šiais
principais:
8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės Savivaldybėje įgyvendinamos
laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant
pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
8.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi juridiniai
ir fiziniai asmenys;
8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam reikiamą pagalbą;
8.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją
įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.
9. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui ir ją tvirtina Savivaldybės taryba.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
10. Tarptautinė organizacija „Transparency International” atlieka „Korupcijos suvokimo
indekso” (toliau – KSI) tyrimą. KSI įverčiai rikiuojasi šimto balų skalėje, kur 100 balų žymi labai
skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuotą. Ekspertai pabrėžia, kad vertinant korupcijos suvokimą
konkrečioje šalyje reikia žiūrėti būtent į KSI balus, o ne į valstybių sąraše užimamą vietą. Tiek
balus, tiek vietą gali pakoreguoti viso labo tyrimo metodologijos pokyčiai. Nustatant Lietuvos 2018
m. KSI remtasi devyniais šaltiniais: 1. Bertelsmann Foundation Transformation Index; 2.
Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators; 3. IMD World Competitiveness
Yearbook; 4. Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG); 5. World Economic
Forum Executive Opinion Survey (EOS); 6. Economist Intelligence Unit. Country Risk Ratings; 7.
Global Insight Country Risk Ratings; 8. Freedom House Nations in Transit; 9. Varieties of
Democracy Project. TI KSI yra vienas iš garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų,
parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. 2018 metais atlikto
tyrimo duomenys parodė, kad 59 balus surinkusi Lietuva tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių
narių yra 16-toji, o pasaulio valstybių žemėlapyje užima 38 vietą. Lyginant Baltijos šalių KSI,
Lietuva užima vidurinę poziciją, pirmąją vietą užleisdama Estijai (73 balai), bet aplenkdama Latviją
(58 balai). Lietuvos KSI nuo 2012 metų keičiasi didėjančia tvarka, tačiau 2016 metais indekso
rodiklis nebuvo didžiausias: 2012 m. – 54 balai, 2013 m. – 57 balai, 2014 m. – 58 balai, 2015 m. –
61 balas, 2016 m. – 59 balai, 2017 m. – 59 balai, 2018 m. – 59 balai.1
11. Kitas „Transparency International” atliekamas tyrimas „Pasaulinis korupcijos
barometras” - tai tyrimas apie požiūrį į korupciją ir korupcijos patirtį. Pasaulinio korupcijos
barometro 2016 metų duomenimis, kas ketvirtas Lietuvos gyventojas per pastaruosius metus yra
davęs kyšį, t. y. į klausimą „Ar jūs / jūsų šeimos narys davėte kyšį naudodamiesi tokiomis
paslaugomis (sveikatos apsaugos, teismų, policijos, nedarbingumo lengvatos, kitos socialinės
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lengvatos, valstybės apmokamo išsilavinimo, oficialių dokumentų gavimas) per pastaruosius 12
mėnesių“ teigiamai atsakė 24 proc. apklaustų Lietuvos respondentų.2
12. Lietuvos gyventojų, verslininkų ir valstybės tarnautojų požiūris į korupciją
įvertinamas pasitelkiant sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018“3. Buvo tiriamos
trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai. Iš viso
buvo apklausti 1004 Lietuvos gyventojai, 501 verslo įmonių vadovai, 507 valstybės tarnautojai.
Tyrimo tikslas – įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje bei palyginti ją su ankstesnių metų
rezultatais. Tyrimo uždaviniai: įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą
įvairiose institucijose, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, įvertinti antikorupcinį potencialą.
Apklausos duomenys padėjo nustatyti:
12.1. Tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcija užima 4-ą vietą po mažų
atlyginimų, kylančių kainų emigracijos. Kaip labai rimtą problemą korupciją nurodė 40%
gyventojų. Tai mažiau nei 2016 m. (56%). Įmonių vadovai korupciją, kaip labai rimtą problemą,
paminėjo 6-oje vietoje – 27% (2016 m. – 35%), o valstybės tarnautojai – 6-oje vietoje – 30% (2016
m. – 32%). Visose tirtose grupėse, lyginant su 2016 m., korupcija minima rečiau. Verslininkams
buvo pateiktas ir klausimas apie verslą stabdančias problemas. Korupcija buvo minima 11-oje
vietoje po mokesčių dydžių, administracinės naštos verslui, emigracijos ir kitų problemų. Korupciją
paminėjo 12% (2016 m. beveik dvigubai daugiau – 21%);
12.2. Dažniausiai gyventojai nurodė, kad labai paplitusi situacija, kai valstybės
tarnyboje dirbantis žmogus pasinaudoja tarnybiniu automobiliu asmeniniais tikslais – 32%.
Sumažėjo teigiančių, kad yra paplitusi situacija, kai politinė partija žada priimti naudingą
sprendimą, jei verslininkas suteiks finansinę paramą (nuo 36% 2016 m. iki 25% 2018 m.). Visais
atvejais, lyginant su 2016 m., sumažėjo sakančių, kad minimos korupcinės situacijos yra labai
paplitusios;
12.3. Visos tikslinės grupės korupciją kaip reiškinį vertina neigiamai – korupcija yra
kliūtis geresniam žmonių gyvenimui, visuomenės bei valstybės vystymuisi. Mažėja verslininkų,
kurie nurodo, kad korupcija šiuo metu yra didelis kliuvinys verslui. Kita vertus padaugėjo įmonių
vadovų, teigiančių, kad kyšiai sutaupo laiką tvarkant administracines procedūras (nuo 23% iki
30%), kad korupcija „sutepa“ neefektyviai veikiančius valstybinius mechanizmus (nuo 21% iki
27%);
12.4. 25% Lietuvos gyventojų mano, kad korupcijos mastai per 5 metus išaugo, 34% –
kad nepakito ir 25% – kad sumažėjo. 2008 m. manančių, kad korupcijos mastai per 5 metus
padidėjo, buvo 77%, 2011 m. – 53%, 2014 m. – 35%, 2016 m. – 42%, t. y. nuo 2008 m. iki 2014 m.
buvo stebima vertinimų gerėjimo tendencija, o 2016 m. – pablogėjimas. 2018 m. užfiksuotas
geriausias rezultatas vertinimuose. Panaši tendencija ir 12 mėnesių dinamikos vertinime. 2007 m.
manančių, kad korupcijos mastai per 12 mėn. padidėjo, buvo 54%, 2008 m. – 66%, 2014 m. – 26%,
o 2016 m. – 36%. 2018 m. tyrimo metu korupcijos augimą nurodė tik 20% respondentų. Ateities
atžvilgiu yra kiek daugiau optimistų (27%), negu pesimistų (14%). Tai vėlgi geriausias rezultatas
per daugelį metų. Įmonių vadovų ir valstybės tarnautojų atsakymai taip pat yra pozityviausi per
daugelį metų;
12.5. Atvirame klausime apie labiausiai korumpuotas institucijas gyventojai dažniausiai
minėjo sveikatos apsaugos institucijas (50%), Seimą (32%), teismus (27%). Daugeliu atvejų įvairios
institucijos buvo pradėtos minėti rečiau. Įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai dažniausiai taip pat
minėjo sveikatos apsaugos institucijas (35% ir 43% atitinkamai), be to – Seimą (22% ir 23%
atitinkamai) ir savivaldybes (22% ir 29% atitinkamai);
12.6. Taigi, lyginant su 2016 m., visuomenės nuomone sumažėjo korupcijos, kaip
problemos svarba. Padaugėjo nurodančių, kad sumažėjo korupcijos mastai per 5 metus ir per 12
mėnesių. Mažėja kyšių prievartavimo ir davimo indeksai, mažėja korupcinė patirtis. Per du metus
išaugo žinomumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių. Nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui
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išlieka tame pačiame lygmenyje. Savivaldybės veiklos situacijos analizė antikorupciniu požiūriu
nagrinėjama pagal aktualiausias sritis.
13. Klaipėdos rajono savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa
patvirtinta 2017 m. kovo 30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-120 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“.
Programoje buvo iškelti 2 tikslai, jiems pasiekti nustatyti 8 uždaviniai, o jų įgyvendinimui numatyta
17 priemonių. Dauguma jų buvo įgyvendinta.
14. Pirmu Programos tikslu buvo siekta didinti savivaldybės valdymo efektyvumą,
sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, mažinti ir šalinti
korupcijos prielaidas. Uždaviniai: mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant sprendimų priėmimą;
mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant procedūras ir didinant viešumą bei atskaitingumą
visuomenei; užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; atlikti
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę Savivaldybės administracijos skyriuose,
Savivaldybės įstaigose ir įmonėse; gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų
administravimo kokybę, nustatyti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų ir Klaipėdos rajono
savivaldybės ir jos institucijų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
požiūrį į korupciją, atskleidžiant respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Klaipėdos rajono
savivaldybės institucijas bei labiausiai korupcijos paveiktas rajono sritis pokyčius. Uždaviniai šio
tikslo pasiekimui įgyvendinti:
14.1. Siekiant didesnio priimamų sprendimų skaidrumo, sumažinti interesų konfliktų ir
jų regimybės, sumažėjusio neigiamo požiūrio į politikus, informacija apie Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos vadovų susitikimus, vizitus, komandiruotes ir seminarus yra skelbiama
viešai Savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt ir socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje
,,Klaipėdos rajono savivaldybė“
14.2. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų nemokamų paslaugų aktualumą ir
prieinamumą bei siekiant viešinti įstaigų internetiniuose tinklapiuose bei stenduose gydytojų
užimtumą dėl registracijos pas gydytojus- sveikatos priežiūros įstaigose (Gargždų pirminės
sveikatos priežiūros centras (Gargždų PSPC) ir Gargždų ligoninė) ir interneto svetainėse skelbiama
informacija apie nemokamas paslaugas. Šiuo metu Pacientų registravimo sistema Gargždų PSPC
dar neveikia, pacientų registravimas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti vykdomas
įstaigos vidaus nustatyta tvarka: pacientai pas šeimos gydytojus, gydytojų komandos gydytojus ir
gydytojus psichiatrus registruojami 2 savaičių laikotarpiui, pas odontologus iki 3 mėnesių
laikotarpiui. Gargždų ligoninėje ilgiausia eilė registruotis pas gydytojus 30 dienų. Informacijos dėl
kyšių davimo ar gavimo per 2017-2019 metų laikotarpį neužregistruota.
14.3. Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos savo interneto svetainėse nuolat skelbia
korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą, Gargždų PSPC kas pusmetį
skelbia šios programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitas, Gargždų ligoninės ataskaita
pateikta už 2018 metus.
14.4. Užtikrinant korupcijos prevencijos priemonių viešumą sudaryta galimybė plačiau
informuoti visuomenę. Klaipėdos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas viešai paskelbti interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skiltyje
,,Korupcijos prevencija“ ir Klaipėdos rajono laikraštyje ,,Banga“.
14.5. Užtikrinant kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą 2017
metais buvo organizuoti 4 valandų mokymai tema ,,Teisės aktų antikorupcinis vertinimas“ kuriuose
dalyvavo 2 Savivaldybės administracijos darbuotojai, 2018 metais –mokymai tema ,,Antikorupcinės
veiklos vertinimas“, kuriuose dalyvavo 3 Savivaldybės administracijos darbuotojai.
14.6. 2017 m. buvo parengtas KPT nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje ir jos
įstaigose tvarkos aprašas, jame pateikiama aiški KPT atlikimo metodika, aiškūs KPT analizės
atlikimo terminai ir kita analizės atlikimui svarbi informacija. 2017 m. liepos 5 d. Antikorupcijos
komisijos posėdyje buvo nutarta, kad Korupcijos prevencijos tikimybės nustatymo Klaipėdos
rajono savivaldybėje ir Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigose tvarkos aprašo neteikti tvirtinti
Savivaldybės tarybai.
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14.7. Programos įgyvendinimo laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas 2017 metais buvo atliktas dėl leidimų išdavimo išorės reklamos įrengimui ir dėl leidimų
išdavimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ir kitokio pašalinimo darbams , 2018
metais buvo vertinama nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms,
religinėms bendruomenėms ir jaunimo organizacijoms skiriamos finansinės paramos, atsiskaitymo
už ją kontrolės tvarka. 2019 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tema buvo
,,Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei priekabų registravimo bei techninės apžiūros
organizavimas“. Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymo analizės metu
išvados pateiktos Savivaldybės merui, kuris pritaręs motyvuotas išvadas pateikė LR Specialiųjų
tyrimų tarnybai.
14.8. Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt nuolat atnaujinama ir
skelbiama aktuali informacija apie savivaldybės kontroliuojamas įmones ir sudarytą valdybą bei jos
narius. Informaciją galima rasti adresu https://klaipedos-r.lt/index.php?941979831 .
14.9. Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojai periodiškai skelbia informaciją apie
galimybes užsisakyti viešąsias paslaugas elektroninėmis priemonėmis, galimybę naudotis edemokratijos galimybėmis ir išreikšti nuomonę ir poziciją Savivaldybės svarstomais klausimais,
susijusiais su viešuoju interesu, savivaldybės tinklapyje bei vietinėje spaudoje. Apie savivaldybės
galimybes užsisakyti viešąsias paslaugas ne kartą minėta ir kitoje Savivaldybės informacijoje,
kalbant apie atskiras savivaldybės sritis. Savivaldybės svetainėje e. paslaugos yra matomiausioje
vietoje – prie skilties ,,prisijungimas gyventojams“. Paskelbus apklausą, apie tai informuojama
Savivaldybės tinklapyje, socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje ir vietinėje spaudoje.
14.10. Siekiant didesnio prieinamumo gyventojams, viešumo ir priimamų sprendimų
skaidrumo mažinant interesų konfliktus ir jų regimybę visą savivaldybei priklausantį nuomojamą
turtą galima rasti savivaldybės tinklapyje adresu https://klaipedos-r.lt/index.php?617757022; visą
turtą
galima
matyti
adresu
https://gis.klaipedosr.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fb919ecd03494
14.11. 2017 m. vasario 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir UAB
,,Lexita“ pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. AS-205, pirkimo Nr. 180342,
pagal kurią 2018 m. vasario mėn. UAB ,,Lexita“ įdiegė naują Centralizuoto vaikų priėmimo į
Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas sistemą. Naudojantis šia sistema tėvai (globėjai) per elektroninius valdžios
vartus gali priregistruoti vaiką -(us) į Gargždų miesto ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, matyti laisvų vietų skaičių. Centralizuoto priėmimo į
Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas sistema yra tobulinama,
planuojama įgyvendinti iki 2020 m. birželio 1 d.
14.12. 2018 m. spalio 25 d. -2018 m. lapkričio 25 d. laikotarpiu buvo vykdoma
Klaipėdos rajono gyventojų anoniminė apklausa, kurią atliko Klaipėdos valstybinė kolegija,
Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti rajono gyventojų
požiūrį į korupciją, veiksmingus kovos su korupcija būdus bei priemones, atskleisti gyventojų
korupcinę patirtį, bei palyginti gautus duomenis su 2016 metų atlikto tyrimo rezultatais. Remiantis
rezultatais galima teigti, kad Klaipėdos rajono gyventojų požiūris į korupciją yra neigiamas,
gyventojai suvokia korupcijos daromą žalą ir vis mažiau pateisina korupcija kaip problemų
sprendimo priemonę. Apklaustųjų nuomone korupcija labiausiai paplitusi medicinos įstaigose (53,5
proc.), savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose (45,8 proc.) bei žemėtvarkoje 36,8 proc.).
Pastebėta, kad šios sritys taip buvo įvardintos 2016 m., kaip labiausiai pažeistos korupcijos.
Analizuojant pokyčius labiausiai korupcijos pažeistose srityse, 2018 m. buvo žymiai mažiau
teigusių, kad davė kyšius skirtingiems asmenims: medicinos darbuotojui – 29,6 proc. (sumažėjimas
-19,3 proc. ) pareigūnui 3,2 proc. (sumažėjimas 8,5 proc.),valstybės tarnautojui- 12,3 proc.
(sumažėjimas – 8,1 proc. ). Lyginant 2016 m. ir 2018 m. duomenis apie Klaipėdos rajono
savivaldybės padalinius, įstaigas ar institucija, kuriems respondentai nurodė davę kyšius, beveik
visuose atsakymų variantuose stebimas sumažėjimas. Apklaustieji mano, kad veiksmingiausia
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kovos su korupcija priemonė yra bausmės neišvengiamumas korupcinę veiklą vykdžiusiems
asmenims bei korupcijos atvejų viešinimas spaudoje, TV ar kitomis priemonėmis.
14.13. 2017 m. rugsėjo 20 d. –rugsėjo 29 d. laikotarpiu ir 2018 m. spalio 1 d. –spalio 19
d. laikotarpiu buvo vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal sutartis anoniminė apklausa, kuria buvo siekiama nustatyti Savivaldybės darbuotojų
tolerancijos korupcijai indeksą, t. y. buvo siekiama atskleisti, koks yra Savivaldybės darbuotojų
požiūris į korupciją bei koks Savivaldybės darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis.
Apklausos analizės paskelbtos Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje
www.klaipedos-r.lt skyrelyje ,,Korupcijos prevencija“.
15. Antrasis Programos tikslas, kuriuo buvo siekta didinti Klaipėdos rajono
savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų, darbuotojų ir gyventojų nepakantumą korupcijai.
Numatyti tikslui pasiekti uždaviniai: skatinti antikorupcines iniciatyvas; vykdyti antikorupcinį
švietimą.
15.1. Siekiant skatinti iniciatyvas, mažinant gyventojų pasyvumą antikorupcinėje
veikloje, kiekvienais 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos metais Švietimo skyrius
bei Švietimo įstaigų vadovai organizavo mokinių plakatų konkursą ,,Mes prieš korupciją“, skirtą
Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Konkursų nugalėtojai, užėmę pirmas, antras ir trečias
vietas, apdovanojami atminimo dovanėlėmis bei padėkos raštais.
15.2. Siekiant didinti nepakantumą korupcijai ir korupcijos žalos visuomenei suvokimą,
2017 metais vyko mokymai/seminarai temomis: ,, Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir
savivaldybės įstaigoje”, Antikorupcinė aplinka. Ką galime daryti geriau?”, ,,Kodėl verta kurti
korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?”, ,,Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017
Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas”. Mokymuose
dalyvavo 9 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai (darbuotoja). 2018
metais vyko mokymai temomis:,, Antikorupcinės veiklos vertinimas”, ir ,, Korupcijos prevencijos
programa ir planų rengimas”. Dalyvavo 4 Savivaldybės darbuotojai. 2019 metais mokymai tema
,Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija”, seminaras ,,Pranešėjų apsauga ir vidaus
pranešimų kanalai, kaip korupcijai atsparią aplinką užtikrinančios priemonės” ir konferencija
,,Naujas požiūris į korupciją”. Dalyvavo 12 Savivaldybės darbuotojų.
15.3. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. AV-675 „Dėl internetinės svetainės administravimo“, 2019 metais buvo atnaujinti
paslaugų aprašymai, kurie yra nuolat atnaujinami. Rajono gyventojams teikiama informacija apie
Klaipėdos rajono savivaldybėje esančią ,,anoniminę dėžutę“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės
anoniminį pasitikėjimo telefoną Nr.(8 46) 400 008. Ypač tai intensyviai buvo daroma tik įrengus
telefono liniją ir dėžutę, tačiau pranešimų telefonu nebuvo gauta. Anoniminėje dėžutėje per 20172019 metų Programos laikotarpį buvo gauti trys pranešimai.
15.4. Pateikti gyventojų anoniminiai pranešimai buvo išnagrinėti, tyrimą atliko
Antikorupcijos komisija. Korupcijos apraiškų pagal gautus pranešimus nenustatyta. 2017 m. buvo
parengta tvarka dėl Savivaldybėje gautų pranešimų, susijusių su korupcijos apraiškomis pateikimo,
priėmimo ir nagrinėjimo, tačiau 2017 m. liepos 5 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo
nutarta, kad šios tvarkos aprašui nepritarti.
16. Savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, korupcijos prevencijai
skirtame skyriuje skelbiama Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos,
motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono
savivaldybėje, informacija apie Antikorupcijos komisijos narių sudėtį, svarbiausi korupciją
prevenciją reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija apie korupcijos prevenciją.
17. Savivaldybėje, vadovaujantis teisės aktais, atliekamas antikorupcinis teisės aktų
projektų vertinimas. 2017 metais parengtos 106, o 2018 metais – 101 teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažymos.
III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
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18. Savivaldybės korupcijos prevencijos programos strateginis tikslas – užtikrinti
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Savivaldybėje, Savivaldybės
administracijoje, jos struktūriniuose padaliniuose, Savivaldybės kontroliuojamose įstaigose ir
įmonėse bei skatinti rajono gyventojų pasitikėjimą Savivaldybe ir Savivaldybės įstaigomis
(institucijomis), šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, stiprinti pilietiškumą
ir netoleranciją korupcijai ir diegti sąžiningo elgesio standartus.
19. Korupcijos prevencijos tikslai:
19.1. Įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti
Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir visuomenės ryšius.
19.2. Užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą, atskleisti korupcijos
priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose ir įstaigose, šalinti prielaidas,
sudarančias sąlygas Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių
darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.
20. Antikorupcinio švietimo tikslas – plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę
veiklą įtraukiant visuomenę, skatinti nesitaikstyti su korupcija ir didinti visuomenės pasitikėjimą
Savivaldybės institucijomis.
21. Pirmasis Programos tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai
pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti.
22. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:
22.1. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą.
22.2. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
22.3. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę Savivaldybės
administracijos skyriuose, Savivaldybės įstaigose ar įmonėse.
22.4. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo
kokybę.
22.5. Nustatyti pokyčius Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų ir Klaipėdos rajono
savivaldybės ir jos institucijų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
požiūrį į korupciją, atskleidžiant respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Klaipėdos rajono
savivaldybės institucijas bei labiausiai korupcijos paveiktas rajono sritis.
22.6. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų
darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.
23. Antrasis programos tikslas- užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų
pirkimą bei Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tvarką.
24. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
24.1. stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos
veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kad būtų galima nustatyti
korupcijos atvejus įvairiuose viešojo pirkimo etapuose.
24.2. Užtikrinti skaidrų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą.
25. Trečiasis Programos tikslas – didinti Klaipėdos rajono savivaldybės politikų,
valstybės tarnautojų, darbuotojų ir gyventojų nepakantumą korupcijai.
26. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:
26.1. Skatinti antikorupcines iniciatyvas.
26.2. Vykdyti antikorupcinį švietimą savivaldybės darbuotojams ir gyventojams.
27. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal Programos priemonių
plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus. Už duomenų, reikalingų nustatyti ar šie kriterijai pasiekti,
surinkimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
28. Programos uždaviniai vertinami pagal nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.
29. Atskiros Programos įgyvendinimo priemonės vertinamos pagal jų įgyvendinimo
būklę. Priemonių, susijusių su teisinio reglamentavimo nustatymu, pakeitimu ir pripažinimu
netekusiu galios, įgyvendinimas išskiriamas į du etapus – teisės aktų projektų parengimą ir teisės
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aktų projektų priėmimą, nustatant konkrečius subjektus, atsakingus už atitinkamus įgyvendinimo
etapus. Tokios priemonės laikomos įgyvendintomis tada, kai priimami jose numatyti teisės aktai.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
30. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo 2020–2022 metų
priemonių planas (1 priedas), kuriame numatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų
įgyvendinimo terminai, atsakingi vykdytojai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
Tuo atveju, kai nurodomi keli numatomos priemonės vykdytojai, atsakingu vykdytoju laikomas tas,
kuris vykdytojų sąraše nurodytas pirmas.
31. Už Programos įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą
korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Klaipėdos rajono savivaldybės meras,
Savivaldybės administracijos direktorius.
32. Programos priemonių plano vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras ir
Savivaldybės Antikorupcijos komisija.
33. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos programos priemonių planus, būtina nuolatinė
prevencinė kontrolė. Savivaldybės administracijos direktorius turi kontroliuoti, kaip tarnautojai ir
darbuotojai laikosi kovos su korupcija principų, kokių imasi veiksmų antikorupcinėms priemonėms
įgyvendinti.
34. Programos veiksmingumo stebėseną, korupcijos rizikos valdymo vertinimą
Savivaldybėje atlieka Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis
specialistas, atsakingas už korupcijos kontrolę ir prevenciją.
35. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai pasibaigus pusmečiui, ne vėliau
kaip iki kito mėnesio 10 d., pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui,
atsakingam už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą), ataskaitą apie Programos
priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą.
36. Už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas asmuo
pasibaigus pusmečiui apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, jų
veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės merui ir
Antikorupcijos komisijai.
37. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias
aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Programos priemonėms įgyvendinti, teikia
Savivaldybės merui bei Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų
Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo
procesą ir vertinimo kriterijus.
38. Savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai
asmenys iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti Savivaldybės merui bei Antikorupcijos
komisijai pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano
keitimo ar/ir pildymo. Pasiūlymai gali būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje
www.klaipedos-r.lt , skyriuje ,,Korupcijos prevencija“. Nurodomi siūlymo autoriai turinys ir
Antikorupcijos komisijos komentaras.
39. Atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos veiklos ir Programos įgyvendinimo ataskaitą
ar sociologų tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Savivaldybės taryba savo sprendimu
koreguoja ir atnaujina Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
V SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
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40. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų Savivaldybės biudžeto asignavimų ir
kitų finansavimo šaltinių.
41. Atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas
papildomas finansavimas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir
asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją,
Programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.
43. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys
šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės
aktus.
44. Kovos su korupcija programa bei programos įgyvendinimo ataskaita viešai
skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir vietinėse
visuomenės informavimo priemonėse.
__________________________
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1 priedas
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil
Problema
Priemonė
Vykdytojas
Įvykdymo terminas
Laukiamo rezultato
.
(-ai)
vertinimo kriterijai
Nr.
Tikslas – ATSKLEISTI KORUPCIJOS PRIEŽASTIS,SĄLYGAS KORUPCIJAI PASIREIKŠTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR
ĮSTAIGOSE IR JAS ŠALINTI
1. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą
1.

Tikrinant Savivaldybei priklausančių Pateikti informaciją apie
įmonių bei įstaigų veiklą, nustačius nustatytas
korupcijos
korupcijos
atsiradimo
prielaidas, atsiradimo prielaidas
neinformuojama
Savivaldybės
antikorupcijos komisija.

2.

Gyventojai jiems priimtinu būdu nežino
iš kur savivaldybė gauna pajamas ir
kaip išleidžia biudžeto lėšas metų
eigoje

3.

2018 m. vykdytame Klaipėdos rajono
gyventojų požiūrio į korupciją tyrime,
nustatyta, kad dažniausiai (29,6 proc.)
respondentai davę kyšius išlieka
medicinos darbuotojams (19,3 proc.
sumažėjimas palyginus su 2016 m)
Gyventojai skundžiasi skaidrumo stoka
sveikatos priežiūros srityje

Sukurti savivaldybės įstaigų
pajamų ir išlaidų ir pajamų
viešinimo
sistemą
elektroninėje erdvėje

Centralizuotas
vidaus
audito
skyrius;
Kontrolės
ir
audito tarnyba

Informaciją pateikti Nustatytų atvejų skaičius
nedelsiant,
paaiškėjus
apie
nustatytas
korupcijos
atsiradimo
prielaidas

Biudžeto
ir 2020-2022 m.
ekonomikos
skyrius
Informacinių
technologijų
skyrius
Sveikatos
2020–2022 m.
Įpareigoti Sveikatos apsaugos apsaugos skyrius;
skyriaus reguliavimo sričiai Sveikatos įstaigų
priskirtose įstaigose parengti vadovai
korupcijos prevencijos planus
2020–2022 metams;
Įdiegti elektroninę pacientų
išankstinės
registracijos
sistemą
visose
gydymo
įstaigose.

Gyventojai kartą per ketvirtį
savivaldybės
puslapyje
informuojami apie gautas
pajamas ir patirtas išlaidas

Parengti ir įgyvendinti planai,
sukelia gyventojų nuomonės
dėl
korupcijos
apraiškų
sveikatos
priežiūros
ir
socialinės apsaugos srityse
pagerėjimą,
elektroninė
pacientų
išankstinės
registracijos sistema užtikrina
teikiamų paslaugų skaidrumą ,
internetu
užsiregistravusių
pacientų skaičius

4.

5.
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Neužtikrintas veiksmingas Lietuvos Paskirti asmenį, atsakingą Savivaldybės
Iki kiekvienų metų.
Respublikos korupcijos prevencijos už korupcijos prevencijos, įstaigų,
įmonių III
ketvirčio
įstatymo nuostatų įgyvendinimas.
kontrolės
ir vadovai
pabaigos,
bendradarbiavimo funkcijų,
pasikeitus
nustatytų
Padalinių
ir
informacijai- per
asmenų,
valstybės
ar
20 darbo dienų.
savivaldybių
įstaigose
vykdančių
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę,
veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklėse,
patvirtintose
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2004
m.
gegužės 19 d. nutarimu Nr.
607, vykdymą.
Politikai ar savivaldybės tarnautojai,
pasinaudodami einamomis pareigomis,
sudaro sąlygas pasipelnyti susijusioms
su jais verslo atstovams, vykdant
viešuosius pirkimus, parduodant ar
perkant nekilnojamąjį turtą ir pan.

Sutvarkyti
valstybės Juridinis skyrius;
tarnautojų
ir
jiems Etikos komisija
prilygintų asmenų privačių
interesų deklaracijų registrą,
nuolat tikrinti, kad būtų visi
užpildę deklaracijas, teikti
Administracijos direktoriui
informaciją apie asmenis,
dėl kurių veiksmų gali kilti
interesų konfliktas

Savivaldybės
įstaigose,
įmonėse paskirti asmenys,
atsakingi
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolės
funkcijų vykdymą. Informacija
apie
atsakingą
asmenį
skelbiama
savivaldybės
įstaigos, įmonės interneto
svetainėje.

2020–2022 m.

Patikrinta, ar visi politikai ir
valstybės tarnautojai ir jiems
prilyginti asmenys yra užpildę
viešųjų ir privačių interesų
deklaracijas.
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Viešosios tvarkos Kiekvienais metais
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę

6.

Savivaldybės gyventojai nepakankamai
susipažinę su Savivaldybės tarybos
patvirtinta
korupcijos
prevencijos
programa.

Viešai
paskelbti
savivaldybės Korupcijos
prevencijos programą ir
jos
įgyvendinimo
priemonių planą interneto
svetainėje www.klaipedosr.lt skiltyje ,,Korupcijos
prevencija“
ir
rajono
spaudoje.
2. uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

Užtikrinamas
korupcijos
prevencijos
priemonių
viešumas;
Sudaryta galimybė plačiau
informuoti visuomenę.

7.

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

Savivaldybės
darbuotojai
supažindinti su norminių teisės
aktų projektų antikorupciniu
vertinimu.
Kursuose dalyvavusių asmenų
skaičius, kursų trukmė.

Organizuoti savivaldybės
tarnautojų mokymus dėl
antikorupcinio teisės aktų
projektų vertinimo.

Bendrasis skyrius; Kiekvienais metais
Viešosios tvarkos iki spalio 31 d.
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę,

3. Uždavinys. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę Savivaldybės administracijos skyriuose, Savivaldybės įstaigose ar
įmonėse.
8.
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės Savivaldybės veiklos Viešosios tvarkos Iki kiekvienų metų Motyvuotai parinkta tema, kuria
nustatymo
srities
parinkimas sritį, kurioje būtų skyriaus
II
ketvirčio bus
atliekamas
korupcijos
nemotyvuojamas
kokiais
kriterijais tikslinga
nustatyti vyriausiasis
pabaigos.
pasireiškimo tikimybės nustatymo
parenkama sritis.
KPT,
motyvuotai specialistas,
tyrimas bei parengta išvada.
parinkti
atsakingas
už
Antikorupcijos
korupcijos
komisijoje, įvertinus prevenciją
ir
atliktų
tyrimų
ar kontrolę
apklausų rezultatus,
gautus skundus ar Antikorupcijos
pranešimus, taip pat ir komisija
kitą teisėtai gautą
informaciją
apie
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9.

Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo išvadoje pateikiamos išvados
ir siūlymai konkrečios veiklos srities
reglamentavimui tobulinti gali likti
neįgyvendinti, nes neatliekama stebėsena

Savivaldybės bei jos
įmonių ir įstaigų
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“.
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
išvadoje
pateiktų išvadų ir
rekomendacijų
stebėsena

Antikorupcijos
Iki kiekvienų metų
komisija
gruodžio 31 d.
Viešosios tvarkos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę

4. Uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.
10. Nepakankamas
pasitikėjimas
tarp Kiekvienoje
Savivaldybės
2020–2022 m.
viešąsias paslaugas teikiančių įmonių ir Savivaldybės
kontroliuojamų
gyventojų
kontroliuojamoje
įstaigų,
įmonių
įstaigoje ir įmonėje vadovai,

Užtikrins Korupcijos pasireiškimo
tikimybės išvadoje pateiktų išvadų
ir rekomendacijų įgyvendinimą.

Įgyvendinti planuose numatyti
renginiai, dalyvavusių renginiuose
dalyvių skaičius

(išskyrus
švietimo)
sudaryti antikorupcinių
švietėjiškų
renginių
2020–2022
metų
planą

11.

Nėra centralizuoto priėmimo į Klaipėdos
rajono darželius ir informacijos apie
laisvas vietas. Centralizuotas priėmimas
galimas tik į Gargždų miesto darželius.
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Viešosios tvarkos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę

Patobulinti ir įdiegti Švietimo skyrius
Iki
2020
m. Gyventojai turės galimybę matyti
centralizuoto
gruodžio 31 d.
laisvas vietas rajono darželiuose,
priėmimo į Klaipėdos Savivaldybės
užregistruoti vaiką į darželį
rajono
darželius darželių vadovai
elektroninėmis priemonėmis
programą ir prieigą
Informacinių
savivaldybės
technologijų
internetiniame
skyrius
tinklalapyje.
5. Uždavinys. Nustatyti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų ir Klaipėdos rajono savivaldybės ir jos institucijų valstybės tarnautojų bei
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis požiūrį į korupciją, atskleidžiant respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Klaipėdos rajono
savivaldybės institucijas bei labiausiai korupcijos paveiktas rajono sritis pokyčius.
12. Nenustatoma kaip kinta Klaipėdos Atlikti Savivaldybės Viešosios tvarkos 2020
miki Nustatytas Savivaldybės gyventojų
rajono
savivaldybės
antikorupcinė gyventojų
tyrimą skyriaus
gruodžio 31 d.;
požiūris į korupciją, įvertintas
aplinka metų eigoje
(apklausos ar kitu vyriausiasis
2022
m.
iki antikorupcinis
potencialas,
pasirinktu būdu).
specialistas,
gruodžio 31 d.;
nustatyta
korupcinė
patirtis,
atsakingas
už
korupcijos paplitimas bei labiausiai
korupcijos
korupcijos paveiktos Savivaldybės
prevenciją
ir
sritys, taip pat nustatytas pokytis
kontrolę
lyginant tyrimų duomenis su
ankstesniais metais atliktų tyrimų
Antikorupcijos
duomenimis
komisija
13. Nepakanka duomenų apie tai, koks Savivaldybės
Viešosios tvarkos 2020 m- iki rugsėjo Nustatytas Savivaldybės valstybės
Savivaldybės
valstybės
tarnautojų administracijos
skyriaus
31 d.;
tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos
(darbuotojų) požiūris į korupciją
valstybės
tarnautojų vyriausiasis
2022 m. iki rugsėjo korupcijai indeksas
(darbuotojų)
specialistas,
31 d.;
anoniminės apklausos atsakingas
už
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korupcijospreven
ciją ir kontrolę

(tyrimo)
atlikimastolerancijos
korupcijai
indekso
nustatymui.
Antikorupcijos
komisija
6. Uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi
14. Nepakankamas viešumas, skaidrumas Savivaldybės interneto Savivaldybės
Nuolat
Paskelbtų komandiruočių skaičius.
naudojant biudžeto lėšas, skirtas svetainėje
skelbti institucijose,
Paskelbtų informacinių pranešimų
komandiruotėms
informaciją
apie įmonėse
ir
apie komandiruotes skaičius
Savivaldybės
įstaigose
už
administracijos,Sekret personalo
oriato,
savivaldybės valdymą
kontroliuojamų
atsakingi
įmonių
ir
įstaigų asmenys
darbuotojų tarnybines
komandiruotes
nurodant
komandiruotės tikslą,
išlaidas bei rezultatą
(ataskaitą),
jeigu
išlaidos komandiruotei
viršija
vienos
minimalios mėnesinės
algos nustatytą dydį
TIKSLAS – UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR RACIONALŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMĄ BEI SAVIVALDYBĖS IR
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKĄ
1. Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas
prevencines priemones, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešojo pirkimo etapuose
15. Egzistuoja korupcijos pasireiškimo Peržiūrėti savivaldybės
Iki 2020 m.
Peržiūrėta
savivaldybės
tikimybė atliekant mažos vertės administracijos
Viešųjų pirkimų gruodžio 31 d.
administracijos
direktoriaus
pirkimus
direktoriaus
įsakymu skyrius,
įsakymu patvirtinta mažos vertės
patvirtintą mažos vertės
pirkimų organizavimo tvarka ir
pirkimų organizavimo
pateiktos išvados, siekiant užkirsti
tvarką ir pateikti išvadas
kelią korupcijos pasireiškimo
tikimybei.
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2. Uždavinys. Užtikrinti skaidrų Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą
16. Pastebėta, kad
kultūros projektų, I. Parengti, atnaujinti Švietimo skyrius; I.Iki 2020-12-31
jaunimo ir kitų susijusių programų esamus ir patvirtinti Informacinių
II. Iki 2021-12-31
finansavimas yra viena iš sričių, neformaliojo
vaikų technologijų
III. Iki 2020-12-31
kuriose egzistuoja
korupcijos švietimo, vaikų vasaros skyrius
pasireiškimo tikimybė
poilsio,
neformaliojo
švietimo
programų,
finansuojamų
iš
Savivaldybės biudžeto
lėšų,
lėšų
skyrimo
aprašus
(nuostatas),
numatant jose lėšų
skyrimo ir programų
vykdymo
bei
atsiskaitymo už lėšų
panaudojimą principus,
II. Sukurti ir įdiegti
vaikų, pageidaujančių
dalyvauti
vasaros
poilsio
programose
registraciją
internetiniame portale.
III. Įdiegti neformaliojo
vaikų
švietimo
užsiėmimus lankančių
mokinių
apskaitos
elektroninę sistemą.
TIKSLAS - DIDINTI KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ, DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI
1. Uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas
17. Visuomenės
pasyvumas Inicijuoti
Viešosios tvarkos Kasmet
iki
antikorupcinėje veikloje, korupcijos bendradarbiavimą
su skyriaus
gruodžio 31 d.
apraiškų toleravimas. Nepakankamas kompetentingomis
vyriausiasis
Savivaldybės
institucijų institucijomis korupcijos specialistas,
bendradarbiavimas
korupcijos prevencijos
srityje, atsakingas
už
prevencijos srityje su gyventojais, dalintis gerąja patirtimi.
korupcijos

Parengti, atnaujinti ir patvirtinti
neformaliojo vaikų švietimo, vaikų
vasaros
poilsio,
neformaliojo
švietimo programų lėšų skyrimo,
programų vykdymo priežiūros, jų
atsiskaitymo už skirtas lėšas
tvarkos aprašai, nuostatai ;
Sukurtas internetinis portalas,
vykdoma
vasaros
poilsio
programose dalyvaujančių vaikų
apskaita;
Bus diferencijuojami mokesčiai už
neformalųjį švietimą

Bendradarbiavimo
su
kompetentingomis
institucijomis
korupcijos
prevencijos
srityje
iniciatyvų skaičius.
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organizacijomis, ir pan.
prevenciją
ir
kontrolę;
Antikorupcijos
komisija
2. Uždavinys. Vykdyti visuomenės ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei valdomų įmonių vadovų ir/ar asmenų, atsakingų už korupcijos prevencijos kontrolę, antikorupcinį švietimą
18. Nepakankamas
Savivaldybėje Mokymų
tarnybinės Bendrasis
Kasmet
iki Nepakantumo
korupcijai
ir
dirbančių
asmenų,
Savivaldybės etikos,
korupcijos skyrius,
gruodžio 31 d.
korupcijos
žalos
visuomenei
įstaigų
ir
institucijų
vadovų, prevencijos bei interesų Viešosios tvarkos
suvokimo didinimas.
Savivaldybės
tarybos
narių, konfliktų
tema skyriaus
Suorganizuoti ne mažiau kaip du
moksleivių bei gyventojų mokymas organizavimas
vyriausiasis
mokymai per metus.
apie korupcijos prevenciją bei Savivaldybės valstybės specialistas,
korupcijos daromą žalą.
tarnautojams
atsakingas
už
(darbuotojams),
korupcijos
Savivaldybės įstaigų ir prevenciją
ir
institucijų
vadovams, kontrolę,
Savivaldybės
tarybos Švietimo skyrius
nariams, moksleiviams
bei gimnazistams.
19. Nepakankamas bendrojo lavinimo Plėtoti
antikorupcinį Viešosios tvarkos 2020-2022
m. Bendrojo lavinimo mokyklų ir
mokyklų moksleivių žinios apie ugdymą
bendrojo skyriaus
kiekvienų metų IV atnaujintų programų, į kurias
korupciją bei jos daromą žalą teisinei lavinimo mokyklose;
vyriausiasis
ketvirtis.
įtrauktas antikorupcinis švietimas,
valstybei.
Įtraukti
į
bendrojo specialistas,
skaičius;
ugdymo
programas atsakingas
už
Organizuotų konkursų mokyklose
antikorupcinio ugdymo korupcijos
skaičius
prevenciją
ir
pasiekimus ir tematiką;
organizuoti
konkursus kontrolę,
moksleiviams korupcijos Švietimo skyrius,
Švietimo įstaigų
prevencijos tema.
vadovai
20.

Savivaldybės
gyventojai
nepakankamai informuojami apie
galimus būdus pranešti apie jiems
žinomą korupcijos atvejį.

Parengti ir Savivaldybės Ryšių
internetiniame
visuomene
tinklalapyje
skyrius
www.klaipedos-r.lt,
skyriuje
,,Korupcijos

su Nuolat

Sudarytos galimybės ir skelbiama
informacija apie galimybę pranešti
dėl žinomo korupcinio pobūdžio
pažeidimo;

21.

Ne visos Savivaldybės įstaigos ir
valdomos įmonės savo interneto
svetainėse skelbia ir nuolat atnaujina
informaciją, susijusią su korupcijos
prevencijos veikla

prevencija“ bei rajono
spaudoje
skelbti
pranešimus
apie
korupcijos
prevenciją,
juose
pateikiant
informacijos,
skatinančios gyventojus
pranešti apie korupcinio
pobūdžio pažeidimus bei
informuojant
apie
galimus
pranešimo
būdus.
******
Užtikrinti,
kad
Savivaldybės
kontroliuojamų
bei
pavaldžių
įmonių
ir
įstaigų
interneto
svetainėse būtų skelbiama
informacija
apie
galimybes
ir
būdus
pranešti dėl asmenims
žinomų
galimų
korupcijos
atvejų
(Savivaldybės
telefono
numeris ir el. pašto
adresas)
Kontroliuoti,
kad
Savivaldybės
kontroliuojamų
įstaigų
bei
įmonių interneto
svetainėse,
skyriuje
„Korupcijos prevencija“
būtų skelbiama ir nuolat
atnaujinama informacija,
susijusi su korupcijos
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Viešosios tvarkos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę

Savivaldybės
Kasmet
kontroliuojamų
gruodžio 31 d.
įstaigų ir įmonių
vadovai;
Viešosios tvarkos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už

Gautų pranešimų dėl
korupcijos atvejų skaičius

galimų

iki Užtikrintas
Savivaldybėje
įgyvendinamų
korupcijos
prevencijos priemonių viešumas.

19
prevencijos
veikla korupcijospreven
įstaigoje, įmonėje.
ciją ir kontrolę;
Antikorupcijos
komisija

22.

Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir
įmonių , Administracijos, Sekretoriato
darbuotojai nepakankamai informuoti
apie Klaipėdos rajono savivaldybės
vidinio informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalo administravimo tvarkos
aprašą.

Parengta
tvarka
dėl
Savivaldybės
Administracijoje,
Sekretoriate,
Savivaldybės
kontroliuojamose
įmonėse ir įstaigose gautų
pranešimų, susijusių su
korupcijos apraiškomis
pateikimo, priėmimo ir
nagrinėjimo, tobulinti ir
vystyti
pranešėjų
apsaugos mechanizmą,
skatinti asmenis pranešti
apie korupcines veikas.

Viešosios tvarkos Iki 2020 kovo 31 d. Įdiegta sistema, surengtų mokymų
skyriaus
pranešėjų apsaugos įstatymo tema.
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę;
Antikorupcijos
komisija

______________

