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DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M.
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2020 m. gruodžio 17 d. Nr. T11-460

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės 2020‒2022 metų korupcijos prevencijos

programos, patvirtintosKlaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu

Nr. T11-422 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2020‒2022 metų korupcijos prevencijos

programos patvirtinimo“,1 priedą „Klaipėdos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos

2020‒2022 programos įgyvendinimo priemonių planas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.Skelbti šį sprendimą Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras                                                                                                     Bronius Markauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



1 priedas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil

Nr

Problema Priemonė Vykdytojas

 (-ai)

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato

vertinimo kriterijai

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

įmonių bei įstaigų veiklą, nustačius

korupcijos atsiradimo prielaidas,

neinformuojama Savivaldybės

antikorupcijos komisija.

Pateikti informaciją apie 

nustatytas korupcijos 

atsiradimo prielaidas

Centralizuotas

vidaus audito

skyrius;

Kontrolės ir

audito tarnyba

Informaciją pateikti

nedelsiant,

paaiškėjus apie

nustatytas

korupcijos

atsiradimo

prielaidas

Nustatytų atvejų skaičius

2. Gyventojai jiems priimtinu būdu

nežino, iš kur Savivaldybė gauna

pajamas ir kaip išleidžia biudžeto lėšas

metų eigoje

Sukurti Savivaldybės įstaigų

pajamų ir išlaidų ir pajamų 

viešinimo sistemą  

elektroninėje erdvėje

Biudžeto ir

ekonomikos

skyrius

Bendrųjų reikalų

skyrius

2020-2022 m. Gyventojai kartą per ketvirtį

Savivaldybės puslapyje

informuojami apie gautas

pajamas ir patirtas išlaidas

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

Įpareigoti Kultūros, sveikatos

ir socialinės politikos

skyriaus reguliavimo sričiai 

priskirtose įstaigose parengti 

korupcijos prevencijos planus

2020–2022 metams;

Įdiegti elektroninę pacientų 

išankstinės  registracijos 

sistemą visose gydymo 

įstaigose.

Kultūros,sveikato

s ir socialinės

politikos skyrius;

Sveikatos įstaigų

vadovai

2020–2022 m. 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
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4. Neužtikrintas veiksmingas Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos

įstatymo nuostatų įgyvendinimas.

Paskirti asmenį, atsakingą 

už korupcijos prevencijos, 

kontrolės ir 

bendradarbiavimo funkcijų, 

nustatytų Padalinių ir 

asmenų, valstybės ar 

savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, 

veiklos ir bendradarbiavimo

taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. 

gegužės 19 d. nutarimu Nr. 

607, vykdymą.

Savivaldybės

įstaigų, įmonių

vadovai

Iki kiekvienų metų.

III ketvirčio

pabaigos,

pasikeitus

informacijai ‒ per

20 darbo dienų.

Savivaldybės įstaigose,

įmonėse paskirti asmenys,

atsakingi už korupcijos

prevenciją ir kontrolės

funkcijų vykdymą. Informacija

apie atsakingą asmenį

skelbiama savivaldybės

įstaigos, įmonės interneto

svetainėje.

5. 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 

tarnautojų ir jiems 

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

Teisės ir

personalo skyrius;

Etikos komisija

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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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.klaipedos-

r.lt skiltyje ,,Korupcijos 

prevencija“ ir rajono 

spaudoje.

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę

Kiekvienais metais Užtikrinamas korupcijos

prevencijos priemonių

viešumas;

Sudaryta galimybė plačiau

informuoti visuomenę.

7. Savivaldybės įstaigose ir įmonėse

nepatvirtinta priėmimo ir organizavimo į

pareigas tvarka, nesudaromos komisijos,

nenustatyta atrankų procedūros į pagal

darbo sutartis dirbančių darbuotojų

pareigas

Savivaldybės įstaigoms ir 

įmonėms pasirengti ir 

pasitvirtinti tvarkos 

aprašus:dėl konkursinių 

pareigybių sąrašų 

sudarymo bei konkurso 

pareigoms, įtrauktoms į 

konkursinių pareigų 

sąrašą, organizavimo ir 

kontrolės; dėl į pagal darbo

sutartis dirbančių 

darbuotojų pareigas, 

neįtrauktas į konkursinių 

pareigų sąrašus atrankos 

procedūrų nustatymo.

Savivaldybės

institucijose,

įmonėse ir

įstaigose už

personalo

valdymą atsakingi

asmenys

Iki 2021 gruodžio

31 d.

Nustatytos viešos ir skaidrios

priėmimo į konkursines

pareigas, atrankos į pagal

darbo sutartis dirbančių

darbuotojų pareigas,

neįtrauktas į konkursinių

pareigybių sąrašus,

procedūros, parengti teisės

aktai.

8. Nesudaryti, neatnaujinami ir neviešinami

Savivaldybės nekilnojamojo turto,

Savivaldybės būstų ir socialinių būstų

sąrašai bei konkursų dėl nekilnojamo

turto įsigijimo protokolai Savivaldybės

interneto svetainėje 

Atlikti nekilnojamo turto 

inventorizaciją, sudaryti 

Savivaldybės nuomojamų 

ir socialinių būstų sąrašus, 

skelbti juos Savivaldybės 

interneto svetainėje. 

Statybos ir

infrastruktūros

skyrius

Paslaugų ir

civilinės

metrikacijos

skyrius

Iki 2021 gruodžio

31 d.

Sudaryti nekilnojamo turto,

Savivaldybės nuomojamų ir

socialinių būstų sąrašai

paskelbti Savivaldybės

interneto svetainėje, užtikrintas

informacijos viešumas.

Paskelbtų konkursų dėl

nekilnojamojo turto nuomos

protokolų skaičius
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9. Savivaldybėje nėra atskiros nekilnojamo

turto nuomos tvarkos, nedetalizuota

ilgalaikio materialiojo turto nuomos

tvarka

Pasirengti ir pasitvirtinti 

Savivaldybės 

nekilnojamojo turto 

nuomos bei ilgalaikio 

materialiojo turto nuomos 

tvarkos aprašus.

Statybos ir

infrastruktūros

skyrius

Paslaugų ir

civilinės

metrikacijos

skyrius

Iki 2022 gruodžio

31 d.

Užtikrintos skaidrios ir viešos

nekilnojamo turto, ilgalaikio

materialiojo turto nuomos

procedūros

2. uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

1. Atliekant norminių teisės aktų projektų

antikorupcinį vertinimą nenustatomos

antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės

akto projekto nuostatos.  

Organizuoti savivaldybės 

tarnautojų mokymus dėl 

antikorupcinio teisės aktų 

projektų vertinimo.

Bendrųjų reikalų

skyrius;

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę,

Kiekvienais metais

iki spalio 31 d.

Savivaldybės darbuotojai

supažindinti su norminių teisės

aktų projektų antikorupciniu

vertinimu.

Kursuose dalyvavusių asmenų

skaičius, kursų trukmė. 

3. Uždavinys. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę Savivaldybės administracijos skyriuose, Savivaldybės įstaigose ar 

įmonėse.

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės

nustatymo srities parinkimas

nemotyvuojamas, kokiais kriterijais

parenkama sritis.

Savivaldybės veiklos 

sritį, kurioje būtų 

tikslinga nustatyti 

KPT, motyvuotai 

parinkti 

Antikorupcijos 

komisijoje, įvertinus 

atliktų tyrimų ar 

apklausų rezultatus, 

gautus skundus ar 

pranešimus, taip pat ir

kitą teisėtai gautą 

informaciją apie 

Viešosios tvarkos 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę

Antikorupcijos 

komisija

Iki kiekvienų metų

II ketvirčio

pabaigos.

Motyvuotai parinkta tema,

kuria bus atliekamas

korupcijos pasireiškimo

tikimybės nustatymo tyrimas

bei parengta išvada.
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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“. 

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės

nustatymo išvadoje pateikiamos išvados

ir siūlymai konkrečios veiklos srities

reglamentavimui tobulinti gali likti

neįgyvendinti, nes neatliekama stebėsena

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės išvadoje 

pateiktų išvadų ir 

rekomendacijų 

stebėsena

Antikorupcijos 

komisija

Viešosios tvarkos 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę

Iki kiekvienų metų 

gruodžio 31 d. 

Užtikrins Korupcijos

pasireiškimo tikimybės

išvadoje pateiktų išvadų ir

rekomendacijų įgyvendinimą.

3. Atlikus vertinimą dėl korupcijos

pasireiškimo tikimybės nustatymo

4. Uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.

1. Nepakankamas pasitikėjimas tarp

viešąsias paslaugas teikiančių įmonių ir

gyventojų

Kiekvienoje Savivaldybės 

kontroliuojamoje įstaigoje 

ir įmonėje (išskyrus 

Savivaldybės

kontroliuojam

ų įstaigų,

2020–2022 m. Įgyvendinti planuose numatyti

renginiai, dalyvavusių renginiuose

dalyvių skaičius
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švietimo) sudaryti 

antikorupcinių švietėjiškų 

renginių

2020–2022  metų planą

įmonių

vadovai,

Viešosios

tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę

2. Nėra centralizuoto priėmimo į Klaipėdos

rajono darželius ir informacijos apie

laisvas vietas. Centralizuotas priėmimas

galimas tik į Gargždų miesto darželius.

Patobulinti  ir įdiegti 

centralizuoto priėmimo į 

Klaipėdos rajono darželius

programą ir prieigą 

savivaldybės 

internetiniame 

tinklalapyje. 

Švietimo ir

sporto skyrius

Savivaldybės

darželių

vadovai 

Bendrųjų

reikalų

skyrius

Iki 2020 m.

gruodžio 31 d. 

Gyventojai turės galimybę matyti

laisvas vietas rajono darželiuose,

užregistruoti vaiką į darželį

elektroninėmis priemonėmis

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. 

1. Nenustatoma, kaip kinta Klaipėdos

rajono savivaldybės antikorupcinė

aplinka metų eigoje 

Atlikti Savivaldybės 

gyventojų tyrimą 

(apklausos ar kitu 

pasirinktu būdu).

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę

Antikorupcijos

2020 m- iki

gruodžio 31 d.;

2022 m. iki

gruodžio 31 d.;

Nustatytas Savivaldybės

gyventojų požiūris į korupciją,

įvertintas antikorupcinis

potencialas, nustatyta

korupcinė patirtis, korupcijos

paplitimas bei labiausiai

korupcijos paveiktos

Savivaldybės sritys, taip pat

nustatytas pokytis lyginant

tyrimų duomenis su
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komisija ankstesniais metais atliktų

tyrimų duomenimis 

2. Nepakanka duomenų apie tai, koks

Savivaldybės valstybės tarnautojų

(darbuotojų) požiūris į korupciją

Savivaldybės 

administracijos valstybės 

tarnautojų (darbuotojų) 

anoniminės apklausos 

(tyrimo) atlikimas 

tolerancijos korupcijai 

indekso nustatymui. 

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę

Antikorupcijos

komisija

2020 m. ‒ iki

rugsėjo 31 d.;

2022 m. iki rugsėjo

31 d.;

Nustatytas Savivaldybės

valstybės tarnautojų

(darbuotojų) tolerancijos

korupcijai indeksas 

6. Uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi

1. Nepakankamas viešumas, skaidrumas

naudojant biudžeto lėšas, skirtas

komandiruotėms

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

informaciją apie 

Savivaldybės  

administracijos,Sekretoriat

o, savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių ir 

įstaigų darbuotojų 

tarnybines komandiruotes 

nurodant komandiruotės 

tikslą, išlaidas bei rezultatą

(ataskaitą), jeigu išlaidos 

komandiruotei viršija 

vienos minimalios 

mėnesinės algos nustatytą 

dydį

Savivaldybės

institucijose,

įmonėse ir

įstaigose už

personalo

valdymą atsakingi

asmenys

Nuolat Paskelbtų komandiruočių

skaičius.

Paskelbtų informacinių

pranešimų apie komandiruotes

skaičius

TIKSLAS – UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR RACIONALŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMĄ BEI SAVIVALDYBĖS IR

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKĄ
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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

1. Egzistuoja korupcijos pasireiškimo

tikimybė atliekant mažos vertės

pirkimus 

Peržiūrėti savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymu patvirtintą mažos 

vertės  pirkimų 

organizavimo tvarką ir 

pateikti išvadas

Viešųjų

pirkimų

skyrius,

Iki 2020 m.

 gruodžio 31 d.

Peržiūrėta savivaldybės

administracijos direktoriaus

įsakymu patvirtinta mažos vertės

pirkimų organizavimo tvarka ir

pateiktos išvados, siekiant užkirsti

kelią korupcijos pasireiškimo

tikimybei.

2. Uždavinys. Užtikrinti skaidrų Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą

1. Pastebėta, kad kultūros projektų,

jaunimo ir kitų susijusių programų

finansavimas yra viena iš sričių,

kuriose egzistuoja korupcijos

pasireiškimo tikimybė

I. Parengti, atnaujinti esamus

ir patvirtinti neformaliojo 

vaikų švietimo, vaikų 

vasaros 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.

Švietimo ir 

sporto 

skyrius;

 Bendrųjų 

reikalų 

skyrius

I. Iki 2020-12-31

II. Iki 2021-12-31

III. Iki 2020-12-31

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

TIKSLAS - DIDINTI KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS

TARNAUTOJŲ, DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI

1. Uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas
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1. Visuomenės pasyvumas

antikorupcinėje veikloje, korupcijos

apraiškų toleravimas. Nepakankamas

Savivaldybės institucijų

bendradarbiavimas korupcijos

prevencijos srityje su gyventojais,

organizacijomis, ir pan.

Inicijuoti bendradarbiavimą 

su kompetentingomis 

institucijomis korupcijos 

prevencijos srityje, dalintis 

gerąja patirtimi.

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę;

Antikorupcijos

komisija

Kasmet iki

gruodžio 31 d. 

Bendradarbiavimo su

kompetentingomis

institucijomis korupcijos

prevencijos srityje iniciatyvų

skaičius.

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 

1. Nepakankamas Savivaldybėje

dirbančių asmenų, Savivaldybės

įstaigų ir institucijų vadovų,

Savivaldybės tarybos narių,

moksleivių bei gyventojų mokymas

apie korupcijos prevenciją bei

korupcijos daromą žalą. 

Mokymų tarnybinės etikos, 

korupcijos prevencijos bei 

interesų konfliktų tema 

organizavimas Savivaldybės 

valstybės tarnautojams 

(darbuotojams), Savivaldybės

įstaigų ir institucijų 

vadovams, Savivaldybės 

tarybos nariams, 

moksleiviams bei 

gimnazistams.

Bendrųjų reikalų

skyrius, 

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę,

Švietimo ir sporto

skyrius

Kasmet iki

gruodžio 31 d. 

Nepakantumo korupcijai ir

korupcijos žalos visuomenei

suvokimo didinimas.

Suorganizuoti ne mažiau kaip

du mokymai per metus. 

2. Nepakankamas bendrojo lavinimo

mokyklų moksleivių žinios apie

korupciją bei jos daromą žalą teisinei

valstybei.

Plėtoti antikorupcinį ugdymą 

bendrojo lavinimo 

mokyklose;

Įtraukti į bendrojo ugdymo  

programas antikorupcinio  

ugdymo pasiekimus ir 

tematiką;

organizuoti konkursus 

moksleiviams korupcijos 

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę,

Švietimo ir sporto

2020-2022 m.

kiekvienų metų IV

ketvirtis.

Bendrojo lavinimo mokyklų ir

atnaujintų programų, į kurias

įtrauktas antikorupcinis

švietimas, skaičius;

Organizuotų konkursų

mokyklose skaičius



10

prevencijos tema. skyrius,

Švietimo įstaigų

vadovai

3. Savivaldybės gyventojai

nepakankamai informuojami apie

galimus būdus pranešti apie jiems

žinomą korupcijos atvejį.

Parengti ir Savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje 

www.klaipedos-r.lt, skyriuje 

,,Korupcijos 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)

Viešųjų ryšių ir

bendradarbiavi

mo skyrius

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę

Nuolat Sudarytos galimybės ir

skelbiama informacija apie

galimybę pranešti dėl žinomo

korupcinio pobūdžio

pažeidimo;

Gautų pranešimų dėl galimų

korupcijos atvejų skaičius

4. Ne visos Savivaldybės įstaigos ir

valdomos įmonės savo interneto

svetainėse skelbia ir nuolat

atnaujinainformaciją, susijusią su

korupcijos prevencijos veikla

Kontroliuoti, kad 

Savivaldybės kontroliuojamų 

įstaigų bei įmonių interneto 

svetainėse, skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ būtų 

skelbiama ir nuolat 

atnaujinama informacija, 

susijusi su korupcijos 

Savivaldybės

kontroliuojamų

įstaigų ir įmonių

vadovai;

Viešosios tvarkos

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

Kasmet iki

gruodžio 31 d. 

Užtikrintas Savivaldybėje

įgyvendinamų korupcijos

prevencijos priemonių

viešumas.

http://www.klaipedos-r.lt
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prevencijos veikla įstaigoje, 

įmonėje.

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę;

Antikorupcijos

komisija 

5. 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

skyriaus

vyriausiasis

specialistas,

atsakingas už

korupcijos

prevenciją ir

kontrolę;

Antikorupcijos

komisija

Iki 2020 kovo 31 d. Įdiegta sistema, surengtų

mokymų pranešėjų apsaugos

įstatymo tema.

______________
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