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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2017–2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. 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 2017–2019 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. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos
prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
korupcijos prevencijos veiklą.
4. Programa apima dvi veiklos kyptis: 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.
7. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
8. Programą tvirtina Savivaldybės taryba.
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II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ
ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
9. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. buvo atlikta Klaipėdos rajono gyventojų anketinė
apklausa, kuria buvo siekiama ištirti Klaipėdos rajono gyventojų požiūrį į korupciją, kyšių davimo
patirtį bei kovos su korupcija būdų ir priemonių veiksmingumą. Pagal atlikto tyrimo duomenis
išskiriamos šios tendencijos:
10. Klaipėdos rajono gyventojų požiūris į korupciją yra neigiamas, gyventojai suvokia
korupcijos daromą žalą: apklaustieji labiausiai pritaria teiginiams „korupcija iškreipia sąžiningą
konkurenciją, verslo sąlygas, mažina ekonomikos augimą“ (83,2 proc.), „korupcija pažeidžia
žmogaus teises, iškreipia socialinį teisingumą, žaloja visuomenės moralę“ (81,8 proc.), „korupcija
kelia grėsmę demokratijai ir teisinei valstybei, valstybės valdymui, valstybes ar savivaldybių įstaigų
stabilumui“ (81,0); kardinaliai priešingai apklaustieji pritaria teiginiui, kad „korupcija yra
pateisinama, nes žmogui sunku rasti kitus problemų sprendimo būdus“ (sutinka 16,8 proc.,
nesutinka – 54,7 proc.). Nepaisant didelio pritarimo teiginiams, apibūdinantiems korupcijos blogį ir
žalą, apklaustieji mažiau pritaria teiginiui, kad už korupcinio pobūdžio veiklas „...visada reikia
bausti realiomis bausmėmis“ (sutinka – 65,7 proc., iš dalies sutinka – 31,4 proc.).
11. Daugelis apklaustųjų nemano, kad jų gyvenamojoje vietoje korupcija yra paplitusi labiau
nei kituose Lietuvos rajonuose. Pusė apklaustųjų (50,4 proc.) mano, kad korupcija Klaipėdos rajone
yra paplitusi tiek pat, kiek ir Lietuvoje; dalis apklaustųjų mano, kad korupcija šiame rajone yra
mažai paplitusi (29,2 proc.) arba beveik nepaplitusi (5,8 proc.).
12. Klaipėdos rajone dažniausiai respondentai davė kyšius medicinos darbuotojams (taip –
48,9 proc.) bei valstybės tarnautojams (taip – 20,44 proc.). Daugiausia apklaustųjų yra davę kyšį
(padėką) medicinos įstaigų (43,8 proc.), žemėtvarkos skyriaus (10,2 proc.), lopšelių-darželių,
savivaldybės administracijos (8,8 proc.), mokyklų (8 proc.) darbuotojams. Mažiausiai teigiamų
atsakymų sulaukė atliekų tvarkymo tarnyba. Tyrimas atskleidė, kad daugiausia kyšius duoda 41-51
m. bei 52 m. ir vyresni respondentai. Jaunesnių grupių respondentai įvardino, kad davė kyšius
(padėkas) policijos komisariato, medicinos įstaigų bei lopšelių-darželių darbuotojams. Dažniausiai
apklaustieji kaip kyšio davimo formą įvardindavo pinigus (45,3 proc.) bei maisto produktus (28,5
proc.). 31 respondentas, davęs kyšį pinigais įvardino sumas litais (100 litų, nuo 50 iki 200 litų, 100200 litų, iki 200 litų ir ne kartą, 200 litų, 10 000 litų) bei eurais (15 eurų, 20 eurų, 30 eurų, 50 eurų,
nuo 20 iki 70 eurų, 100 eurų, 100-200 eurų, 120 eurų, 150 eurų, 500 eurų). Davusieji kyšį maisto
produktais įvardino saldainius, mėsos gaminius.
13. Kyšį davusieji Klaipėdos rajono gyventojai dažniausiai girdėdavo iš kitų žmonių, kad
reikia duoti (31,4 proc.). Kiek daugiau nei penktadalis respondentų kyšį duoti apsisprendė patys
(21,1 proc.). Beveik trečdalis respondentų teigė, kad jiems buvo užsiminta (20,4 proc.) arba
tiesiogiai pasakyta (8,8 proc.). Tik 14,6 proc. respondentų turi tvirtą apsisprendimą ateityje
sprendžiant savo problemas duoti kyšį. Tuo tarpu beveik trečdalis apklaustųjų kyšio duoti neketina
(ne – 28,5 proc.). 56,9 proc. respondentų dar negali tiksliai pasakyti, ar spręsdami savo problemas
duotų kyšį.
14. Daugiausia respondentų žino tiksliai ir apytiksliai apie specialias teisėsaugos įstaigas, į
kurias galima kreiptis susidūrus su korupcijos atveju (bendra suma – 64,2 proc.) bei apie Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos Antikorupcinę komisiją (bendra suma – 51,1 proc.). Mažiausiai
respondentų žino apie Klaipėdos rajono savivaldybėje esančią „anoniminę dėžutę“ (nežino – 71,5
proc.) bei anoniminį pasitikėjimo telefoną (nežino – 64,2 proc.).
15. Respondentai teigia, kad susidūrę su korupcija kreiptųsi į teisėsaugos įstaigas (taip –
51,1 proc.) bei pasinaudotų anoniminiu pasitikėjimo telefonu (taip – 50,4 proc.). Daugiausiai
atsakymų „ne“ surinko Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (65 proc.).
Tačiau visumoje daugiau nei pusė apklaustųjų, susidūrę su korupcijos atveju, niekur ir nieko
nepraneštų.
16. Klaipėdos rajono savivaldybės 2015-2016 metų korupcijos prevencijos programa
patvirtinta 2015-02-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 11-67 „Dėl Klaipėdos
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rajono savivaldybės 2015-2016 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“. Programoje
buvo iškelti 4 tikslai, jiems pasiekti nustatyti 8 uždaviniai, o jų įgyvendinimui numatyta 12
priemonių.
17. Pirmu Programos tikslu buvo siekta atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Klaipėdos
rajono savivaldybėje. Uždaviniai: nustatyti tikslinių grupių (Klaipėdos rajono savivaldybės
gyventojų ir Klaipėdos rajono savivaldybės institucijų valstybės tarnautojų bei darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą; nustatyti
respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Klaipėdos rajono savivaldybės institucijas; nustatyti
korupcijos paplitimą Klaipėdos rajono savivaldybės institucijose, labiausiai korupcijos paveiktas
Klaipėdos rajono savivaldybės institucijų veiklos sritis. Uždaviniai šio tikslo pasiekimui
įgyvendinti:
17.1 2015 m. ir 2016 m. pabaigoje buvo vykdytos Klaipėdos rajono gyventojų apklausos,
kurių metu buvo nustatytas rajono gyventojų požiūris į korupciją, įvertintas antikorupcinis
potencialas, nustatyta gyventojų korupcinė patirtis bei atskleistos labiausiai Klaipėdos rajone
korupcijos paveiktos sritys.
18. Antrasis Programos tikslas, kuriuo buvo siekta didesnio Savivaldybės valdymo
efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio
valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai, taip pat pasiektas, nes įgyvendinti tikslui pasiekti
numatyti uždaviniai: užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijos skyriuose, Savivaldybės
įstaigose ar įmonėse bei gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo
kokybę:
18.1. 2015 m. gegužės 20 d. du Klaipėdos administracijos darbuotojai dalyvavimo seminare
"Mokymai apie teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą", o 2016 m. rugpjūčio 24 d. 20
asmenų – 9 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai (darbuotojai) ir 11
Savivaldybės įstaigų vadovų – dalyvavo mokymuose "Korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimas savivaldoje. Kas svarbu vykdomos veiklos III ir IV ketvirtyje?" Mokymų dalyviai
taip pat buvo supažindinti su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu.
18.2. Programos įgyvendinimo laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
buvo atliktas Savivaldybei pavaldžiose įstaigose: 2015 m. neformalaus vaikų ugdymo įstaigose
„Neformaliojo vaikų ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarka dėl valstybės ir savivaldybės lėšų,
skiriamų Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų ugdymui pagal neformaliojo vaikų ugdymo
programas“, o 2016 metais Sveikatos priežiūros įstaigose: „Šakinės korupcijos prevencijos
Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose vykdymas“. Korupcijos pasireiškimo
tikimybės (toliau – KPT) nustatymo analizės metu išvados pateiktos Savivaldybės merui, kuris
pritaręs motyvuotas išvadas pateikė LR Specialiųjų tyrimų tarnybai.
18.3. Savivaldybės internetiniame tinklalapyje bei Savivaldybės informaciniame stende
nuolat atnaujinama ir teikiama aktuali socialinio būsto nuomos informacija.
18.4. Parengtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
sausio 20 d. įsakymu Nr. AV-118 patvirtintas "Savivaldybės įstaigų, administracijos, padalinių
vadovų, dėl kurių reikia kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti vadovo pareigas Savivaldybės įstaigoje, įmonėje, administracijoje, sąrašas", kuris skelbiamas
Savivaldybės internetinėje svetainėje.
18.5. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. AV-733 „Dėl internetinės svetainės administravimo“, 2015 metais buvo atnaujinti 243,
o 2016 – 49 paslaugų aprašymai.
19. Trečiu Programos tikslu buvo siekta užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir
paslaugų pirkimą. Minėtam tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai: siekti, kad
Savivaldybės administracijoje ir savivaldybės biudžetinėse įstaigose būtų tinkamai įgyvendinamos
Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatos, kad
būtų užtikrinimas viešumas, nebūtų sudaromos galimybės darbuotojų korupcijai:
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19.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. AV-1992 „Dėl už korupcijos prevencinę kontrolę Savivaldybės administracijos viešųjų
pirkimų srityje atsakingo specialisto skyrimo“ paskirtas viešųjų pirkimų srityje prevencinę kontrolę
atliekantis asmuo.
19.2. 2015 birželio 15 d. įsteigta Viešųjų pirkimų vyr. specialisto pareigybė. Nuo tos datos
paraišką pirkti prekes, paslaugas ar darbus užpildęs darbuotojas ir pirkimų organizatorius yra
skirtingi asmenys. Naujai priimto darbuoto funkcijos apima ir mažos vertės pirkimų vykdymą.
20. Pasiektas ir ketvirtas Programos tikslas. Jo pasiekimui buvo numatyti šie uždaviniai:
skatinti antikorupcines iniciatyvas bei vykdyti antikorupcinį švietimą savivaldybės gyventojų ir
darbuotojų tarpe.
20.1. 2015 m. gruodžio 16 d. Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti skirtame renginyje
Klaipėdos rajono savivaldybėje vyko moksleivių antikorupcinių vaizdo klipų "Stop korupcijai"
konkurso nugalėtojų apdovanojimai. 2016 m. gruodžio 14 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
posėdžių salėje vyko moksleivių plakatų konkurso, skirto Tarptautinei antikorupcijos dienai, „Mes
– prieš korupciją“ laureatų apdovanojimas. Moksleivius, konkurse atkleidusius savo išmonę ir
kūrybiškumą, sveikino Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, Administracijos direktoriaus
pavaduotoja Ligita Liutikienė, Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos
prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas
Petravičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Edgaras Kuturys, Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Vilma Gudzevičienė ir Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga
Smilgevičiūtė.
20.2. Savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas
paskelbtas interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“, taip pat
informacija apie programą buvo skelbiama rajono laikraštyje „Banga“.
20.3. Klaipėdos rajono savivaldybės pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų interneto
svetainėse paskeltos įstaigų korupcijos prevencijos programos.
21. Kitos Klaipėdoje rajono savivaldybėje vykdytos korupcijos prevencijos priemonės:
21.1. Savivaldybės Tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T11-241 sudaryta Antikorupcijos
komisija (toliau – Komisija) ir patvirtinti Komisijos nuostatai. Komisija pagal kompetenciją
Savivaldybėje įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, svarsto organizacinius ir
su Klaipėdos rajono savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių
plano vykdymu susijusius klausimus.
21.2. 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.
21.3. Savivaldybėje, vadovaujantis teisės aktais, atliekamas antikorupcinis teisės aktų
projektų vertinimas. 2015 metais parengtos 106, o 2016 metais – 105 teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažymos.
22. 2015-2016 m. laikotarpiu buvo gauti 6 anoniminiai pranešimai: 4 iš jų buvo rasti
Savivaldybėje esančioje antikorupcinėje dėžutėje, o kiti 2 buvo gauti anoniminiu telefonu (8 46)
400 008. Antikorupcijos komisijos posėdžio metu iš visų pranešimų tik vienas buvo įvertintas kaip
antikorupcinio pobūdžio, kiti pranešimai pagal kompetenciją buvo persiųsti/perduoti nagrinėjimui
pagal kompetenciją atsakingoms institucijoms.
23. Savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius 2015 m. ir 2016 m.
atliko šešiolika vidaus auditų. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje buvo atlikti keturi
vidaus auditai: vienas – Klaipėdos rajono savivaldybės 2014-2015 metų Administracinės naštos
mažinimo priemonių plano vertinimas ir trys – Administracinės naštos mažinimo priemonių,
įtrauktų į Savivaldybės strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimai. Kiti vidaus auditai buvo atlikti
Savivaldybei pavaldžiuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse: Gargždų ugdymo centre
„Naminukas“, Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, Gargždų muzikos mokykloje, Klaipėdos
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rajono paramos šeimai centre, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje, Kretingalės, Vėžaičių,
Endriejavo, Dovilų pagrindinėse mokyklose, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biure, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, Dovilų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“.
24. Vidaus auditų metu nustatyti neatitikimai galiojantiems norminiams teisės aktams ir
trūkumai vidaus kontrolės srityje, pateiktos rekomendacijos dėl vidaus kontrolės procedūrų
gerinimo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo, darbo santykių dokumentavimo teisėtumo
užtikrinimo, turto apsaugos bei norminių teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens
veiklą, tobulinimo.
25. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2015 metais atliko 4, o 2016 metais – 7
finansinius auditus. 2015 metais atlikti finansiniai auditai: Kelių priežiūros ir plėtros programos,
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės
finansinius (teisėtumo), 2016 metais: Kelių priežiūros ir plėtros programos, Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos, Direktoriaus rezervo ir kitų specialiųjų programų, Gargždų
socialinių paslaugų centro, Priekulės socialinių paslaugų centro, Savivaldybės administracijos,
Savivaldybės finansinius (teisėtumo). 2015 metais veiklos auditų nebuvo atlikta, o 2016 m.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pradėjo 3 veiklos auditus: Automobilių naudojimo
efektyvumo, kurį baigė dar 2016 metais bei kitus du – VŠĮ „Gargždų švara“ viešųjų pirkimų ir
Biudžetinių įstaigų etatų užimtumo efektyvumo – kuriuos numatyta baigti 2017 metų pirmą ketvirtį.
2016 metais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pavedimu, Savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnyba atliko Gargždų ugdymo centro „Naminukas“ darbo užmokesčio ribotos apimties
patikrinimą.
26. Dažniausiai teikiamos rekomendacijos dėl mažos vertės viešųjų pirkimų procedūrų, dėl
vietinės reikšmės kelių ir biologinio turto apskaitos. Dėl 2015 metais atlikto Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios 2014 m. lėšų panaudojimo audito metu buvo kilę abejonių dėl lėšų už
medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimą paskirstymo teisėtumo, tačiau atsakingas asmuo
pateikė pateisinančius dokumentus.
27. Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus bei Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų metu korupcijos apraiškų nenustatyta.
28. Visos Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus bei
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitos skelbiamos Klaipėdos rajono
savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO
KRITERIJAI
29. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę bei skatinti
rajono gyventojų pasitikėjimą Savivaldybe ir Savivaldybės įstaigomis (institucijomis), šalinti
neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.
30. Korupcijos prevencijos tikslai:
30.1. Įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti
Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir visuomenės ryšius.
30.2. 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.
31. Antikorupcinio švietimo tikslas – plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą
įtraukiant visuomenę, skatinti nesitaikstyti su korupcija ir didinti visuomenės pasitikėjimą
Savivaldybės institucijomis.
32. Pirmasis Programos tikslas - didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, sprendimų ir
procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas.
33. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:
33.1. Mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant sprendimų priėmimą.
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33.2. Mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant procedūras ir didinant viešumą bei
atskaitingumą visuomenei.
33.3. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
33.4. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę Savivaldybės
administracijos skyriuose, Savivaldybės įstaigose ar įmonėse.
33.5. Skatinti etikos principų ir normų laikymąsi Savivaldybėje, užtikrinti tarnybinės
(drausminės) atsakomybės už atitinkamo pobūdžio pažeidimus neišvengiamumą.
33.6. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.
33.7. 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.
34. Antrasis Programos tikslas – didinti Klaipėdos rajono savivaldybės politikų, valstybės
tarnautojų, darbuotojų ir gyventojų nepakantumą korupcijai.
35. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
35.1. Skatinti antikorupcines iniciatyvas.
35.2. Vykdyti antikorupcinį švietimą savivaldybės darbuotojams ir gyventojams.
36. 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.
37. Programos uždaviniai vertinami pagal nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.
38. 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 aktų projektų
priėmimą, nustatant konkrečius subjektus, atsakingus už atitinkamus įgyvendinimo etapus. Tokios
priemonės laikomos įgyvendintomis tada, kai priimami jose numatyti teisės aktai.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
39. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo 2017–2019 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.
40. Už Programos įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą
korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Klaipėdos rajono savivaldybės meras,
Savivaldybės administracijos direktorius.
41. Programos priemonių plano vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras ir Savivaldybės
Antikorupcijos komisija.
42. 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.
43. Programos veiksmingumo stebėseną, korupcijos rizikos valdymo vertinimą
Savivaldybėje atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito skyrius.
44. 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.
45. Už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas asmuo pasibaigus
pusmečiui apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, jų
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veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės merui ir
Antikorupcijos komisijai.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
49. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų Savivaldybės biudžeto asignavimų ir
kitų finansavimo šaltinių.
50. Atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas
papildomas finansavimas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje
Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
52. Kovos su korupcija programa 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 2017-2019 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil
.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas
(-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo
kriterijai

Tikslas – DIDINTI SAVIVALDYBĖS VALDYMO EFEKTYVUMĄ, SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ, VIEŠUMĄ IR
ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI, MAŽINTI IR ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS
1 uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant sprendimų priėmimą.
Prieš ar po susitikimų, Mero ir tarybos
Nuo 2017 m.
viešai skelbti apie
sekretoriatas
gegužės 1 d.
susitikimus su
asmenimis ar asmenų
Bendrasis skyrius
grupėmis, siekiančiais
rengiamus teisės aktų
projektus ar
sprendimus pakreipti
tam tikrų grupių
naudai, nurodant
susitikimo laiką,
tikslus ir asmenis ar
asmenų grupę, kuri
kreipėsi.
2 uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant procedūras ir didinant viešumą bei atskaitingumą visuomenei.
2.
2016 m. vykdytame Klaipėdos rajono
Užtikrinti sveikatos
Sveikatos
2017 m. birželio 30
gyventojų požiūrio į korupciją tyrime,
priežiūros įstaigos
priežiūros įstaigų
d.
nustatyta, kad dažniausiai (48,9 proc.)
teikiamų nemokamų
vadovai
respondentai davė kyšius medicinos
paslaugų aktualumą ir
darnuotojams.
prieinamumą.
Sveikatos priežiūros įstaigose
Viešinti (įstaigų
nepakankamai viešai skelbiama
internetiniuose
informaciją apie nemokamas paslaugas,
tinklalapiuose bei
netiksli ar per trumpo laikotarpio
stenduose) gydytojų
registracijos pas gydytojus galimybė.
užimtumą ir įvertinti
1.

Savivaldybės tarybos nariai ir
administracijos vadovai viešai neskelbia
apie savo susitikimus su lobistais. Tai
mažina teisės aktų teikimo ir sprendimų
priėmimo skaidrumą.
2016 m. vykdytame Klaipėdos rajono
gyventojų požiūrio į korupciją tyrime, į
klausimą kas daro įtaką korupcijos
paplitimui, 54 proc. respondentų įvardino
politikus.

Didesnis priimamų sprendimų
skaidrumas. Sumažės interesų
konfliktų ir jų regimybė.
Sumažėjęs neigiamas požiūris į
politikus:
2017 m. iki 50 proc.
2018 m. iki 45 proc.
2019 m. iki 40 proc.

Informacijos prieinamumas ir
procedūrų aiškumas bei skaidrumas,
šalinant galimybes korupcijos
prielaidoms.
Sumažėjęs davusių kyšį skaičius:
2017 m. iki 45 proc.
2018 m. iki 40 proc.
2019 m. iki 35 proc.
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ilgesnio laikotarpio (34 mėnesiai) pas
gydytojus registraciją.

3.

2016 m. atlikus KPT analizę buvo
nustatyta, jog ne visos Savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigos savo
interneto svetainėse skelbia parengtas ir
patvirtintas korupcijos prevencijos
programas bei jų įgyvendinimo priemonių
planus, o taip pat ir programos
įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas.

Sveikatos
priežiūros įstaigų
vadovai

Kiekvienų metų
pradžioje, bet ne
vėliau kaip iki kovo
30 d. (Programos
įgyvendinimo
priemonių plano
ataskaitos
rengiamos ne rečiau
kaip vieną kartą per
metus)
Kas pusmetį

Sveikatos priežiūros įstaigos savo
interneto svetainėse skelbia
aktualios redakcijos korupcijos
prevencijos programas bei jų
įgyvendinimo priemonių planus, o
taip pat ir programos įgyvendinimo
priemonių planų ataskaitas.

Viešai paskelbti
Viešosios tvarkos
Užtikrinamas korupcijos prevencijos
savivaldybės
skyriaus
priemonių viešumas;
Korupcijos prevencijos vyriausiasis
Sudaryta galimybė plačiau
programą ir jos
specialistas,
informuoti visuomenę.
įgyvendinimo
atsakingas už
priemonių planą
korupcijos
interneto svetainėje
prevenciją ir
www.klaipedos-r.lt
kontrolę
skiltyje ,,Korupcijos
prevencija“ ir rajono
spaudoje.
3 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
5.
Atliekant norminių teisės aktų projektų
Organizuoti
Bendrasis skyrius Kiekvienais metais Savivaldybės darbuotojai
antikorupcinį vertinimą nenustatomos
savivaldybės
iki spalio 31 d.
supažindinti su norminių teisės aktų
antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės
tarnautojų mokymus
projektų antikorupciniu vertinimu.
akto projekto nuostatos.
dėl antikorupcinio
Kursuose
dalyvavusių
asmenų
teisės aktų projektų
skaičius, kursų trukmė.
vertinimo.
4 uždavinys. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę Savivaldybės administracijos skyriuose, Savivaldybės įstaigose ar įmonėse.
6.
LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05- Parengti KPT
Viešosios tvarkos Iki 2017 m. birželio Parengtas KPT nustatymo Klaipėdos
13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintos
nustatymo Klaipėdos
skyriaus
30 d.
rajono savivaldybėje ir jos įstaigose
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
rajono savivaldybėje ir vyriausiasis
tvarkos aprašas, jame pateikiama
sričių, kuriose egzistuoja didelė
jos įstaigose tvarkos
specialistas,
aiški KPT atlikimo metodika, aiškūs
4.

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

Sveikatos priežiūros
įstaigų programų ir jos
priemonių planų bei
programos priemonių
plano ataskaitų
skelbimas jų interneto
svetainėse.

korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijos yra
abstrakčios, t. y. nėra pritaikytos
konkrečioms institucijoms.

aprašą.
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atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Antikorupcijos
komisija
Viešosios tvarkos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Savivaldybės veiklos
Iki kiekvienų metų
sritį, kurioje būtų
II ketvirčio
tikslinga nustatyti
pabaigos.
KPT, motyvuotai
parinkti Antkorupcijos
komisijoje, įvertinus
atliktų tyrimų ar
apklausų rezultatus,
gautus skundus ar
pranešimus, taip pat ir Antikorupcijos
kitą teisėtai gautą
komisija
informaciją apie
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“.
5 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.
7.

KPT nustatymo srities parinkimas
nemotyvuojamas tyrimų ar audito
medžiaga ar kokiais nors kriterijais.

KPT analizės atlikimo terminai ir
kita analizės atlikimui svarbi
informacija.

Motyvuotai parinkta tema, kuria bus
atliekamas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo tyrimas bei
parengta išvada.

8.

9.

10.

Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomas
visuomenės informavimas apie
savivaldybei priklausančias įmones ir
įstaigas yra nepakankamas, nes
nenurodyta kokius asmenis savivaldybė
delegavo į įmonių ir įstaigų valdybas,
stebėtojų tarybas ar kitus valdymo
organus.

Gyventojai per mažai informuojami apie
galimybes užsisakyti viešąsias paslaugas
elektroninėmis priemonėmis, galimybę
naudotis e-demokratijos galimybėmis ir
išreikšti nuomonę ir poziciją savivaldybės
svarstomais klausimais susijusiais su
viešuoju interesu.

Nėra skelbiamas visas savivaldybei
priklausantis nekilnojamas turtas bei jo
naudojimo būdas. Nėra skelbiama
savivaldybės išnuomotas ir nuomojamas
nekilnojamas turtas, sutarčių sudarymo ir
pabaigos datos.

Savivaldybės
internetiniame
tinklalapyje skelbti
informaciją apie visas
savivaldybės įmones ir
įstaigas, nurodant
kokius asmenis
savivaldybė delegavo į
įmonių ir įstaigų
valdybas, stebėtojų
tarybas ar kitus
valdymo organus.
Periodiškai skelbti
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.
Savivaldybės
internetiniame
tinklalapyje skelbti
informaciją apie visą
savivaldybei
priklausantį
nekilnojamąjį turtą, jo
naudojimo būdus bei
nuomojamo ir
išnuomoto turto
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Turto valdymo
skyrius

Iki 2017 m.
birželio 30 d.
Pasikeitus
informacijai per
20 darbo dienų.

Ryšių su
visuomene ir
informacinių
technologijų
skyrius.
Bendrasis skyrius
Informacinių
technologijų
skyrius

Turto valdymo
skyrius

Nuolat atnaujinama ir skelbiama
aktuali informacija. Didesnis
informacijos prieinamumas
gyventojams, viešumas ir priimamų
sprendimų skaidrumas. Sumažės
interesų konfliktų ir jų regimybė.

Iki 2017 m.
gruodžio 31 d.
vieną kartą per
ketvirtį, o nuo
2018 m. sausio 1
d. iki
iki 2019 m.
gruodžio 31 d.
vieną kartą per
pusmetį

Gyventojai bus geriau informuoti
apie savivaldos veiklą, taip didės
pasitikėjimas savivalda.
Kriterijai: iki 2019 gruodžio 31 d. ne
mažiau 30 procentų užsakomų
paslaugų elektroninėmis
priemonėmis, 50 procentų gyventojų
žinos apie e-demokratijos įrankius
(nustatoma apklausos būdu).

Iki 2017 m.
birželio 1 d.

Nuolat atnaujinama ir skelbiama
aktuali informacija. Didesnis
informacijos prieinamumas
gyventojams, viešumas ir priimamų
sprendimų skaidrumas. Sumažės
interesų konfliktų ir jų regimybė.

Pasikeitus
informacijai per
20 darbo dienų.
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11.

Nėra centralizuoto priėmimo į Klaipėdos
rajono darželius ir informacijos apie
laisvas vietas

sutarčių sudarymo ir
pabaigos datas.
Sukurti ir įdiegti
centralizuoto priėmimo
į Klaipėdos rajono
darželius programą ir
prieigą savivaldybės
internetiniame
tinklalapyje.

Švietimo skyrius
Savivaldybės
darželių vadovai

Iki 2018 m. sausio
1 d.

Gyventojai turės galimybę matyti
laisvas vietas rajono darželiuose,
užregistruoti vaiką į darželį
elektroninėmis priemonėmis

Informacinių
technologijų
skyrius
6 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 rajono Atlikti Savivaldybės
Viešosios tvarkos Kiekvienais metais Nustatytas Savivaldybės gyventojų
savivaldybės antikorupcinė aplinka metų
gyventojų tyrimą
skyriaus
iki gruodžio 31 d.
požiūris į korupciją, įvertintas
eigoje
(apklausos ar kitu
vyriausiasis
antikorupcinis potencialas, nustatyta
pasirinktu būdu).
specialistas,
korupcinė patirtis, korupcijos
atsakingas už
paplitimas bei labiausiai korupcijos
korupcijos
paveiktos Savivaldybės sritys, taip
prevenciją ir
pat nustatytas pokytis lyginant
kontrolę
tyrimų duomenis su ankstesniais
metais atliktų tyrimų duomenimis
Antikorupcijos
komisija
13. Nėra duomenų apie tai, koks
Savivaldybės
Viešosios tvarkos Kiekvienais metais Nustatytas Savivaldybės valstybės
Savivaldybės valstybės tarnautojų
administracijos
skyriaus
iki rugsėjo 30 d.
tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos
(darbuotojų) požiūris į korupciją
valstybės tarnautojų
vyriausiasis
korupcijai indeksas
(darbuotojų)
specialistas,
anoniminės apklausos
atsakingas už
(tyrimo) atlikimas
korupcijos
tolerancijos korupcijai
prevenciją ir
indekso nustatymui.
kontrolę
Antikorupcijos
komisija
TIKSLAS - DIDINTI KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ
NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI
1 uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas

14.

Asmenų pasyvumas antikorupcinėje
veikloje, nepakankamas Savivaldybės
institucijų bendradarbiavimas su
gyventojais, organizacijomis ir pan.

Inicijuoti konkursų
korupcijos prevencijos
tema organizavimą.
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Švietimo skyrius
Švietimo įstaigų
vadovai

2 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą savivaldybės darbuotojams ir gyventojams
15. Nepakankamas Savivaldybėje
Mokymų tarnybinės
Bendrasis
dirbančių asmenų, Savivaldybės įstaigų etikos, korupcijos
skyrius,
ir institucijų vadovų, Savivaldybės
prevencijos bei interesų
tarybos narių, moksleivių bei gyventojų konfliktų tema
Viešosios tvarkos
mokymas apie korupcijos prevenciją
organizavimas
skyriaus
bei korupcijos daromą žalą.
Savivaldybės valstybės
vyriausiasis
tarnautojams
specialistas,
(darbuotojams),
atsakingas už
Savivaldybės įstaigų ir
korupcijos
institucijų vadovams,
prevenciją ir
Savivaldybės tarybos
kontrolę
nariams, moksleiviams bei
gimnazistams.
16. Rajono gyventojams teikiama per
Parengti ir Savivaldybės
Ryšių su
mažai informacijos apie korupcijos
internetiniame
visuomene
prevenciją, kovos su korupcija būdus
tinklalapyje bei rajono
skyrius
bei priemones, o iš Klaipėdos rajone
spaudoje skelbti
2016 m. vykdytos apklausos nustatyta, pranešimus apie
Viešosios tvarkos
kad net 71,5 proc. Klaipėdos rajono
korupcijos prevenciją,
skyriaus
gyventojų nežino apie Klaipėdos
juose pateikiant
vyriausiasis
rajono savivaldybėje esančią
informacijos, skatinančios specialistas,
„anoniminę dėžutę“ ir 64,2 proc. – apie gyventojus pranešti apie
atsakingas už
Klaipėdos rajono savivaldybės
korupcinio pobūdžio
korupcijos
anoniminį pasitikėjimo telefoną.
pažeidimus bei
prevenciją ir
informuojant apie galimus kontrolę
pranešimo būdus.

2017-2019 m.
kiekvienų metų IV
ketvirtis

Įgyvendintas antikorupcinės
iniciatyvos projektas.

Kiekvienais metais

Nepakantumo korupcijai ir
korupcijos žalos visuomenei
suvokimo didinimas.
Suorganizuoti ne mažiau kaip du
mokymai per metus.

Per metus parengti
ir paskelbti ne
mažiau kaip du
pranešimus

Savivaldybėje dirbantiems
asmenims Savivaldybės įstaigų ir
institucijų vadovams bei
Savivaldybės tarybos nariams iki
kiekvienų metų birželio 30 d., o
moksleiviams bei gyventojams gruodžio 31 d.
Nepakantumo korupcijai didinimas
bei daugiau Klaipėdos rajono
gyventojų žino apie būdus, kuriais
galima pranešti apie galimus
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus
Žinantys apie „anoniminę dėžutę“:
2017 m. – 35 proc.
2018 m. – 40 proc.
2019 m. – 50 proc.
Žinantys apie „savivaldybės
anoniminį pasitikėjimo telefoną“:
2017 m. – 40 proc.
2018 m. – 45 proc.
2019 m. – 55 proc.

17.

Gyventojai nežino kaip nagrinėjami (ar
iš viso nagrinėjami) jų pateikti
anoniminiai pranešimai. Dėl šios
priežasties kyla gyventojų
nepasitikėjimo jų pateiktų anoniminių
pranešimų tinkamu/nešališku
išnagrinėjimu grėsmė. Iš Klaipėdos
rajone 2016 m. vykdytos apklausos
nustatyta, kad susidūrę su korupcija,
Savivaldybės anoniminiu telefonu
pasinaudotų 50,4 proc., Savivaldybės
„anonimine dėžute“ – 40,1 proc., o į
Savivaldybės tarybos antikorupcinę
komisiją – tik 27,7 proc. Klaipėdos
rajono gyventojų.

Parengta tvarka dėl
Savivaldybėje gautų
pranešimų, susijusių su
korupcijos apraiškomis
pateikimo, priėmimo ir
nagrinėjimo.
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Viešosios tvarkos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Antikorupcijos
komisija

______________

Iki 2017 m. birželio
30 d.

Gyventojai turi galimybę susipažinti
su tvarka, kuria nagrinėjami jų
pateikti anoniminiai pranešimai,
galimai daugiau gyventojų kreipiasi
anoniminiais pranešimais, susidūrę
su galimais korupcijos atvejais.
Asmenų kurie kreiptusi į
antikorupcijos komisiją:
2017 m. – 35 proc.
2018 m. – 45 proc.
2019 m. – 55 proc.

