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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 
 

1. Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos 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 Kalvarijos 

savivaldybėje (toliau – Savivaldybė). 

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose aktuose apibrėžtas sąvokas.  

3. Programa skirta korupcijos prevencijai Kalvarijos savivaldybės institucijoje, biudžetinėse 

ir viešosiose įstaigose bei įmonėse, kurių steigėja (savininkė) yra Kalvarijos savivaldybės taryba. 

4. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją aukščiau minėtose įstaigose, siekti 

kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina 

korupcijos sklaidą Savivaldybėje, atlikimo. Programa siekiama skatinti visuomenę reikšti 

nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms 

įgyvendinti, užtikrinti glaudesnį Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus 

teises ir laisves. 

5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas. 

6. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio 

priežastis bei sąlygas. 

 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

POŽIŪRIU 

 

8. Savivaldybės veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio 

planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių 

analizę. 

9. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Savivaldybėje korupcija galima šiose veiklos 

srityse: 

9.1. formuojant valstybės tarnautojų personalą, skiriant Savivaldybės įstaigų, įmonių ar kitų 

organizacijų vadovus; 

9.2. įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas ir išduodant piliečiams dokumentus 

(leidimus, licencijas); 

9.3. atliekant Savivaldybei nuosavybės teise priklausiančio turto privatizavimo, nuomos, 

panaudos ar kitas procedūras; 



9.4. rengiant ir priimant sprendimus, nustatančius mokesčių (rinkliavų ir pan.) lengvatas; 

9.5. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

9.6. rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, vykdant Lietuvos Respublikos 

statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose 

numatytus reikalavimus, susijusius su statybomis; 

9.7. atliekant Savivaldybės įstaigų ir įmonių auditą (patikrinimus); 

9.8. atliekant kitas viešojo administravimo ir paslaugų teikimo funkcijas; 

9.9. įgyvendinant būsto įsigijimo rėmimo programas (sudarant eiles paramai būstui įsigyti, 

gauti ir pan.). 

10. Savivaldybės administracija įgyvendina šias priemones, kurios padeda kovoti su 

korupcija: 

10.1. nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

10.2. atlieka teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą; 

10.3. tikrina asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Savivaldybės administracijoje 

bei Savivaldybės įstaigose; 

10.4. analizuoja ir tikslina darbuotojų pareigybių aprašymus, griežtai paskirstant darbo 

funkcijas ir atsakomybę; 

10.5. numato pretendentams į tam tikras pareigas išankstinius ir objektyviomis aplinkybėmis 

pagrįstus reikalavimus, nurodytus tik pareigybės aprašyme; 

10.6. viešai skelbia informaciją apie teikiamus tvirtinti detaliuosius bei specialiuosius 

teritorijų planus; 

10.7. atnaujina asmenų priėmimo tvarką, tobulina skundų bei prašymų nagrinėjimo tvarką; 

10.8. individualizuoja valstybės tarnautojų atsakomybę ir atsiskaito už savo veiklą, 

galutinius darbo rezultatus; 

10.9. daro savivaldybės tarybos posėdžių, tarybos komitetų garso (vaizdo) įrašus; 

10.10. skelbia informaciją apie turto ir žemės nuomą, viešuosius pirkimus, teikiamus 

tvirtinti detaliuosius bei specialiuosius teritorijų planus, licencijų ir leidimų išdavimą Savivaldybės 

interneto svetainėje; 

10.11. skelbia informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybę specialioje nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“ Savivaldybės interneto svetainėje. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

11. Programos tikslai yra: 

11.1. įgyvendinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių sistemą, skatinančią plėtoti 

ryšius tarp Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir visuomenės; 

11.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijoje, 

biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir įmonėse, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir jas šalinti; 

11.3. užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą; 

11.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į korupcijos prevencijos veiklą įtraukiant visuomenę ir 

žiniasklaidą; 

11.5. didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis; 

11.6. plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą Savivaldybės švietimo įstaigų veikloje; 

12. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra: 

12.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

12.2. antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus; 

12.3. kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį pareigas Savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įmonėje, pateikimo; 

12.4. pateikti informaciją: 

12.4.1. Valstybės tarnautojų registrui apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu 

teismo nuosprendžiu pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti 

administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su 



Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems 

asmenims; 

12.4.2. Juridinių asmenų registrui apie juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba kurių 

darbuotojas ar įgaliotas atstovas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas padaręs 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo interesais; 

12.5. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą; 

12.6. skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti korupcijos prevencijos švietimo programas, 

organizuoti korupcijos prevencijos renginius, skatinti pedagogus ir mokinius domėtis korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo ugdymu; 

12.7. bendradarbiauti ir keistis informacija korupcijos prevencijos srityje su 

kompetentingomis valstybės ir nevalstybinėmis institucijomis; 

12.8. nustatyti pretendentams į tam tikras pareigas išankstinius ir objektyviomis 

aplinkybėmis pagrįstus reikalavimus, nurodytus tik pareigybės aprašyme; 

12.9. siųsti (komandiruoti) Savivaldybės administracijos darbuotojus į kursus korupcijos 

prevencijos temomis; 

12.10. Savivaldybės interneto svetainėje viešai skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus, 

teikiamus tvirtinti detaliuosius bei specialiuosius teritorijų planus, Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausiančio turto privatizavimą; 

12.11. garantuoti anonimiškumą ir apsaugą visiems to norintiems asmenims bei 

tarnautojams, galintiems pranešti apie neskaidrią Savivaldybės administracijos skyrių ar kitų 

valstybės tarnautojų veiklą; 

12.12. kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie Savivaldybės administracijos 

struktūrinių padalinių, pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų padarytus korupcinio 

pobūdžio pažeidimus, analizuoti pažeidimų priežastis, atlikti šių skundų tyrimus ir imtis priemonių 

pažeidimams pašalinti; 

12.13. informuoti viešai apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“; 

12.14. skelbti Savivaldybės tarybos sprendimus ir jų projektus Savivaldybės interneto 

svetainėje; 

12.15. daryti Savivaldybės tarybos posėdžių, komitetų garso (vaizdo) įrašus; 

12.16. atnaujinti Korupcijos prevencijos programą ir Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planą; 

12.17. organizuoti seminarus korupcijos prevencijos tematika Savivaldybės politikams, 

administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių personalui, šviesti ir 

informuoti visuomenę, puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų 

visuomenei ir valstybei sampratą; 

12.18. Savivaldybės biudžete numatyti lėšas Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti. 

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI 

 

13. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

13.1. korupcijos mažėjimu Savivaldybėje; 

13.2. antikorupciniu požiūriu įvertintų struktūrinių padalinių, įstaigų ir įmonių ar jų 

vykdomų funkcijų skaičiumi; 

13.3. skundų, pateiktų visuomeninei administracinių ginčų komisijai bei teismui dėl 

Savivaldybės priimtų sprendimų, sumažėjusiu skaičiumi; 

13.4. parengtų ir priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičiaus santykiu; 

13.5. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

13.6. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais; 

13.7. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų ir Savivaldybės 

darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi; 



13.8. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus 

skaičiumi ir santykiu; 

13.9. specialių straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo 

posėdžiuose skaičiumi. 

 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

14. Už valstybės korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, metodinės 

pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės meras, 

Savivaldybės antikorupcijos komisija, (toliau – Antikorupcijos komisija) Savivaldybės 

administracijos direktorius, visų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių 

padalinių (seniūnijų) vadovai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. 

15. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos 

proceso organizavimą bei kontrolę vykdo Antikorupcijos komisija. 

16. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris 

nustato korupcijos prevencijos priemones, vykdytojus, vykdymo terminus, laukiamus rezultatus, 

įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 

17. Programos priemonių vykdytojai yra: Savivaldybės administracijos direktorius, 

Savivaldybės meras, Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių 

vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bei į struktūrinius 

padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. 

18. Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo 

priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia už korupcijos prevencijos darbą atsakingam 

Savivaldybės administracijos darbuotojui informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir 

pasiektus rezultatus. Apibendrintą informaciją už korupcijos prevencijos darbą atsakingas 

Savivaldybės administracijos darbuotojas pateikia Antikorupcijos komisijai. 

19. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip nepriklausoma kontrolės ir audito 

institucija, Programą gali vertinti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. 

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

20. Ši Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo 

šaltinių. 

21. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Programa įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir 

įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. Programa skelbiama Savivaldybės interneto 

svetainėje. 

23. Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas – kelio atsirasti palankioms korupcijai 

sąlygoms Savivaldybės institucijoje, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei įmonėse užkirtimas, 

skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, privatizuojant Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą, administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas, vykdant teritorijų 

ir statybų planavimą ir pan. 

24. Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės, bendruomenės, nevyriausybinės 

organizacijos bei visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus 

Antikorupcijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo. 

25. Atsižvelgiant į korupcijos prevencijos teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų 

ir asmenų išvadas bei rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, 

Programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu. 

26. Programos įgyvendinimo ataskaita viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. 



27. Už šios Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje 

nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

___________________________ 
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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos prevencijos 

priemonės pavadinimas 

Vykdytojas Laukiami rezultatai Vykdymo terminai Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Kreiptis į Specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti arba einantį 

pareigas  Kalvarijos 

savivaldybės (toliau – 

Savivaldybė) administracijoje ar 

Savivaldybės kontroliuojamoje 

įstaigoje, pateikimo 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Savivaldybės meras 

Siekiama, kad Savivaldybės 

administracijoje ir Savivaldybės 

kontroliuojamose įstaigose dirbtų 

nepriekaištingos reputacijos asmenys 

2015-2017 m. priimant 

asmenį į pareigas, ar, 

esant reikalui, einantį 

pareigas 

Asmenų, dėl kurių buvo 

kreiptasi į kompetentingas 

valstybės institucijas, 

skaičius 

2. Atlikti Savivaldybės 

administracijos korupcijos 

rizikos ir administracijos veiklos 

rizikos vertinimą 

Centralizuota vidaus 

audito tarnyba 

Sumažės korupcijos pasireiškimo 

galimybės 

2015 m. IV ketvirtis, 

2015-2017 m. vykdant 

patikrinimus  

 

Atliktų veiklos rizikos 

vertinimų skaičius 

3. Antikorupciniu požiūriu vertinti 

teisės aktų projektus, 

vadovaujantis LR Vyriausybės 

2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 

243 „Dėl teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo 

taisyklių patvirtinimo“ 

 Teisės akto projekto 

antikorupcinį vertinimą 

atlieka Savivaldybės 

administracijos 

struktūrinio padalinio 

vadovas (to struktūrinio 

padalinio darbuotojo, 

kuris parengė teisės akto 

projektą), Teisės ir 

Bus nuolat vertinama korupcijos 

pasireiškimo rizika, gerės 

Savivaldybės institucijų priimamų 

teisės aktų kokybė ir didės skaidrumas 

2015-2017 m. 

 

Įvertintų teisės aktų 

projektų skaičius 



personalo skyrius (kai 

tiesioginis rengėjas 

padalinio vadovas ar 

darbuotojas, neįeinantis į 

administracijos 

struktūrinį padalinį). 

 

Paskesnįjį įsigaliojusio 

teisės akto antikorupcinį 

vertinimą atlieka 

savivaldybės 

Antikorupcijos komisija 

4. Kontroliuoti, ar tinkamai ir laiku 

pateikiamos Savivaldybės 

politikų, valstybės tarnautojų ir 

Savivaldybei pavaldžių ir jos 

valdymo sričiai priskirtų viešųjų 

juridinių asmenų vadovų 

privačių interesų deklaracijos 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyrius 

Bus užtikrintas viešųjų ir privačių 

interesų derinimas, išvengiant viešųjų 

ir privačių interesų konflikto 

2015-2017 m. Korupcijos mažėjimas 

Savivaldybėje 

5. Pretendentams į tam tikras 

pareigas nustatyti išankstinius ir 

objektyviomis aplinkybėmis 

pagrįstus reikalavimus, 

nurodytus tik pareigybės 

aprašyme 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyrius 

Bus užtikrintas skaidrus priėmimo į 

valstybės tarnybą konkursų 

organizavimas 

2015-2017 m. rengiant 

konkursus 

Korupcijos mažėjimas 

Savivaldybėje 

6. Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę teisės 

aktų nustatyta tvarka 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyrius 

Bus nustatyta korupcijos pasireiškimo 

tikimybė pagal Savivaldybės veiklos 

sritis, kuriose  

egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė,  bei pateikta 

motyvuota išvada dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

2015 m. III ketvirtis, 

2016 m. III ketvirtis, 

2017 m. III ketvirtis 

Įvertintų Savivaldybės 

vykdomų funkcijų ar 

veiklos sričių skaičius 



kontroliuojančiai institucijai 

7. Siųsti (komandiruoti) 

Savivaldybės administracijos 

darbuotojus į kursus 

korupcijos prevencijos 

temomis 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyrius 

 

Savivaldybės tarnautojai ir 

darbuotojai bus supažindinti su 

korupcijos pasekmėmis ir 

prevencinėmis priemonėmis 

2015-2017 m. Mokymo renginių ir juose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius per metus 

8. Skelbti Savivaldybės tarybos 

sprendimus ir jų projektus 

savivaldybės interneto svetainėje 

Vyriausiasis specialistas 

informatikai 

 

Siekiama sprendimų priėmimo 

proceso skaidrumo 

2015-2017 m. 

 

Savivaldybės interneto 

svetainėje paskelbtų 

sprendimų ir jų projektų 

skaičius 

9. Savivaldybės interneto 

svetainėje viešai skelbti 

informaciją apie: 

1. viešuosius pirkimus 

 

 

2. teikiamus tvirtinti 

detaliuosius bei 

specialiuosius teritorijų 

planus 

 

 

3. Savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausiančio turto 

privatizavimą 

 

 

 

Viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininkas 

 

Savivaldybės 

administracijos Ūkio ir 

urbanistikos skyriaus 

vedėjo pavaduotojas-

vyriausiasis architektas 

 

Savivaldybės turto 

privatizavimo komisija 

Bus viešai skelbiama ir atnaujinama 

su viešaisiais pirkimais, detaliaisiais 

bei specialiaisiais teritorijų planais 

susijusi informacija, užtikrinant 

skaidrumą ir viešumą bei šalinant 

bet kokias galimybes korupcijai 

pasireikšti 

2015-2017 m. Korupcijos mažėjimas 

Savivaldybėje 



10. Pateikti informaciją Valstybės 

tarnautojų registrui apie 

valstybės tarnautojus, kurie 

įsiteisėjusiu galutiniu teismo 

nuosprendžiu pripažinti padarę 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, taip pat 

patraukti administracinėn ar 

drausminėn atsakomybėn už  

tarnybinius nusižengimus, 

susijusius su Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo reikalavimų 

pažeidimu, padarytus siekiant 

gauti neteisėtų pajamų ar 

privilegijų sau ar kitiems 

asmenims 

 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyrius, 

Juridinių asmenų vadovai 

Bus užtikrintas Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo reikalavimų vykdymas 

2015-2017 m. Atvejų, kai buvo teikiama 

informacija, skaičius 

11. Garantuoti anonimiškumą ir 

apsaugą visiems to norintiems 

asmenims bei tarnautojams, 

galintiems pranešti apie 

neskaidrią Savivaldybės 

administracijos skyrių ar kitų 

tarnautojų veiklą 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Siekiama darbuotojų atsakomybės ir 

atskaitomybės už savo veiksmus, 

ugdant darbuotojų dorą ir etišką elgesį 

2015-2017 m. Korupcijos mažėjimas 

Savivaldybėje 

12. Kaupti, sisteminti ir analizuoti 

informaciją apie Savivaldybės 

administracijos struktūrinių 

padalinių, pavaldžių įstaigų 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų padarytus korupcinio 

Antikorupcijos komisija, 

Savivaldybės 

administracijos Bendrųjų 

reikalų skyrius 

Bus plėtojama antikorupcinė 

kultūra, diegiami valstybės 

tarnautojams antikorupcinio 

elgesio principai, atsiskaitoma 

visuomenei 

2015-2017 m. Sukauptos, išanalizuotos ir 

susistemintos informacijos 

apie korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

kiekis 



pobūdžio pažeidimus, analizuoti 

pažeidimų priežastis, atlikti šių 

skundų tyrimus ir imtis 

priemonių pažeidimams 

pašalinti 

 

13. Atnaujinti Korupcijos 

prevencijos programą ir 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių planą 

Antikorupcijos komisija, 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymu 

paskirtas už korupcijos 

prevencijos darbą 

atsakingas asmuo 

Bus užtikrintas 2015-2017 m. 

Korupcijos prevencijos programos ir 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

atnaujinimas 

Iki 2017 m. IV 

ketvirčio 
Korupcijos prevencijos 

programos ir Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano atnaujinimo 

užtikrinimas 

14. Skelbti informaciją apie 

Savivaldybės administracijos 

rengiamus konkursus valstybės 

tarnautojo ar įstaigos vadovo 

pareigoms užimti 

Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyrius 

Siekiant didint Kalvarijos 

savivaldybės gyventojų pasitikėjimą 

Savivaldybės administracijos 

organizuojamų konkursų skaidrumu, 

visuomenė bus plačiau informuojama 

apie savivaldybės rengiamus 

konkursus valstybės tarnautojo ar 

įstaigos vadovo pareigoms užimti. 

Nuolat Organizuotų konkursų 

valstybės tarnautojo ar 

įstaigos vadovo pareigoms 

užimti  paskelbtų 

Kalvarijos savivaldybės 

interneto svetainėje 

skaičius 

15. Daryti Savivaldybės tarybos 

posėdžių garso (vaizdo) įrašus 

 

 

Savivaldybės meras Siekiama sprendimų priėmimo 

viešumo 

 

2015-2017 m. 

 

 

Padarytų Savivaldybės 

tarybos posėdžių garso 

(vaizdo) įrašų skaičius 

16. Informuoti viešai apie 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą 

Savivaldybės interneto 

svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“ 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymu 

paskirtas už korupcijos 

prevencijos darbą 

atsakingas asmuo 

Bus informuota visuomenė apie 

įvykdytas ir vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones, stiprinamas 

pasitikėjimas Savivaldybe 

 

 

2015 m. I ketvirtis, 

2016 m. I ketvirtis, 

2017 m. I ketvirtis 

 

 

Ataskaitos apie Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą pateikimas 

visuomenei Savivaldybės 

interneto svetainėje 



17. Bendradarbiauti ir keistis 

informacija korupcijos 

prevencijos srityje su 

kompetentingomis valstybės ir 

nevalstybinėmis institucijomis 

 

Savivaldybės meras, 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Antikorupcijos komisija 

Pagerės bendradarbiavimas tarp 

viešojo administravimo subjektų 

 

 

2015-2017 m. 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo 

iniciatyvų skaičius 

18. Skatinti švietimo įstaigas 

įgyvendinti korupcijos 

prevencijos švietimo programas, 

organizuoti korupcijos 

prevencijos renginius, skatinti 

pedagogus ir mokinius domėtis 

korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu 

 

 

Savivaldybės 

administracijos Švietimo 

ir ugdymo skyrius 

Bus surengti bendrojo ugdymo 

mokyklų konkursai, debatai, darbų 

parodos, daugiau mokinių bus 

supažindinta su korupcijos 

prevencijos iniciatyvomis ir 

korupcijos grėsmėmis 

 

 

2015-2017 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo įstaigų, kurios 

dalyvauja korupcijos 

prevencijos švietimo 

renginiuose, skaičius, 

renginių skaičius ir juose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius 

19. Organizuoti seminarus 

korupcijos prevencijos tematika 

Savivaldybės politikams, 

Savivaldybės administracijos 

darbuotojams, Savivaldybės 

įstaigų ir kontroliuojamų įmonių 

personalui, šviesti ir informuoti 

visuomenę, puoselėti asmens 

dorovę, ugdyti pilietiškumą, 

asmens teisių ir pareigų 

visuomenei ir valstybei sampratą 

 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Antikorupcijos komisija 

Savivaldybės politikai, tarnautojai ir 

darbuotojai bus geriau supažindinti su 

korupcijos pasekmėmis ir 

prevencinėmis priemonėmis, 

formuojama antikorupcinė kultūra, 

diegiami antikorupcinio elgesio 

principai 

 

 

 

2015-2017 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarų ir juose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius 

20. Tirti skundus, pranešimus, kitą 

gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio pažeidimus 

Savivaldybės 

administracijos 

struktūriniai padaliniai, 

Savivaldybės įstaigų 

Nustatomi korupcinio pobūdžio 

pažeidėjai ir šalinami pažeidimai, 

įgyvendinami teisinės atsakomybės 

neišvengiamumo principai  

Gavus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją 

Gautų ir išnagrinėtų 

skundų santykis 



vadovai 

21. Didinti visuomenės korupcijos 

prevencijos sąmoningumą, kuo 

daugiau gyventojų supažindinti 

su korupcijos prevencijos ir 

kontrolės galimybėmis, į 

korupcijos prevenciją įtraukiant 

visuomenę ir žiniasklaidą 

 

Antikorupcijos komisija Padidės bendras pasitikėjimas 

Savivaldybės veikla, asmenys turės 

daugiau paskatų pranešti apie 

pasitaikančias negeroves 

 

 

2015-2017 m.  Asmenų pasitikėjimo 

Savivaldybės 

institucijomis didėjimas, 

atsižvelgiant į gaunamus 

skundus ir jų skaičiaus 

kitimą 

 

 

_________________________________ 

 

 

 


