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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tauragės rajono savivaldybės 2017–2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau –  

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537. Programa skirta sumažinti korupcijos 

mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame sektoriuje, užtikrinti korupcijos prevenciją, mažinti 

jos pasireiškimo galimybes Tauragės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybei 

pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose juridiniuose asmenyse. Programa nuosekliai siejama 

su socialinių problemų sprendimu Savivaldybėje. 

2. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant šalinti neigiamo socialinio reiškinio sąlygas bei 

priežastis jai pasireikšti.   

3. Programos tikslas – siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, didesnio 

valstybės tarnybos atsparumo korupcijai, skatinti visuomenę nesitaikstyti su korupcija, teikti paramą 

vykdant korupcijos prevenciją, vykdyti bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas žmogaus teises ir laisvę. 

4. Uždaviniai Programos tikslui pasiekti – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai 

motyvuojant neduoti neimti kyšio, pranešti apie korupciją, gerinti administracinių paslaugų teikimo 

kokybę, didinti darbuotojų patikimumą bei principingumą motyvuojant juos neimti ir neduoti kyšio , 

stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai, vykdanti antikorupcinį švietimą  švietimo įstaigose, 

skatinti privatų sektorių ir nevyriausybines organizacijas prisidėti prie Programos ir jos priemonių 

plano įgyvendinimo. 

5. Programa įgyvendinama vadovaujantis Programos įgyvendinimo priemonių planu, kuriame 

numatytos prevencinės priemonės socialinėms, ekonominėms grėsmėms išvengti ir tuo pačiu 

visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises, laisves bei  viešąjį interesą. 

6. Šios programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms ir 

įstaigoms, taip pat ir viešosioms įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurių bent 



2 

vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga.                                                                                                       

7. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimu 

sudaryta Antikorupcijos komisija.        

8. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

                                           
II SKYRIUS 

STRATEGINĖS NUOSTATOS 
 

9. Strateginės korupcijos prevencijos kryptys Savivaldybėje yra: 

9.1. korupcijos prevencija; 

9.2. antikorupcinis švietimas. 

10.  Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:                                                                                                           

10.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės Savivaldybėje įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinti pagrindinių 

asmens teisių ir  laisvių apsaugą; 

10.2. Pastovumo – korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

peržiūrint ir tikrinant korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikiant pasiūlymus 

dėl šių priemonių veiksmingumo padidinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją yra įgaliota 

įgyvendinti šiuos pasiūlymus. 

10.3. Sąveikos – derinant visus korupcijos prevencijos veiksmus, keičiantis reikalinga 

informacija ir teikiant vieni kitiems reikiamą pagalbą, užtikrinamas korupcijos prevencijos priemonių 

veiksmingumas. 

10.4. Visuotino privalomumo – visi asmenys gali būti korupcijos prevencijos subjektais. 

 

III SKYRIUS 
ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

  
11. Savivaldybėje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema 

– vykdomi teisės aktų reikalavimai, antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta nuolatinė 

Antikorupcijos komisija. 

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 ir 16 straipsniais ir 

LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pateiktomis rekomendacijomis per 2015–2016 m. 

buvo įgyvendintos, laikytinos svarbiausiomis,  šios priemonės: 

12.1. pateikiama informacija apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Savivaldybės 

kontroliuojamuose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose ir įmonėse; 

12.2. atliekamas tam tikrų kategorijų  Savivaldybės institucijų teisės aktų sprendimų  



projektų 
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antikorupcinis vertinimas, vadovaujantis 2014 m. kovo 12 d. Teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo taisyklėmis Nr. 243; 

12.3. 2015–2016 m. III ketvirtyje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

organizuojant piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų, geriamojo 

vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų) nepasiturintiems gyventojams teikimas, 

skyrimas ir kontrolė, taip pat organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Tauragės rajono 

savivaldybėje . LR Specialiųjų tyrimų tarnyba analizes įvertino kaip neturinčias korupcijos 

pasireiškimo tikimybės; 

12.4. kiekvienais metais organizuojamas Savivaldybės darbuotojų mokymas korupcijos 

prevencijos klausimais; 

12. 5. interneto svetainėje skelbiama visa Savivaldybės vykdoma antikorupcinė veikla; 

12.6. Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje yra skelbiami Savivaldybės 

tarybos priimti sprendimai; 

12.7.Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje yra skelbiami Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimų projektai; 

12.8. Savivaldybės interneto svetainėje yra skelbiami Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymai. 

13. Siekiant, kad Savivaldybės administracijoje, jos  kontroliuojamose biudžetinėse įstaigose 

įmonėse dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinamas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,  

sąrašas. 

14. Atlikus korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo analizę galima teigti, kad  iš 26 

numatytų korupcijos prevencinių priemonių visiškai įgyvendintomis laikytinos 24, dėl piniginių lėšų 

trūkumo 2016 m. nebuvo organizuojama tiesioginė TV laida rajono gyventojams korupcijos 

klausimais, iš dalies  įgyvendintas „Vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir 

paslaugų teikimo sistemos sukūrimas Savivaldybėje.   

15. 2015–2016 m. atliktų sociologinių tyrimų „Korupcijos apraiškos Tauragės rajono 

mastu“ analizės duomenys rodo, kad 20 proc. Tauragės rajono gyventojų yra įsitikinę dėl korupcijos 

pasireiškimo visose viešojo administravimo srityse. 

16. Labiausiai korumpuotomis Tauragės rajono įstaigomis ir organizacijomis respondentai 

laiko: medicinos (29 %), policijos (21 %), teismų (18 %) institucijas, Savivaldybės administraciją ir 

jos padalinius (6 proc.). 

17. Gyventojų nuomone, korupcijos paplitimą lemia valstybės tarnyboje egzistuojantis per 



didelis biurokratizmas (23 %), teisinės bazės silpnumas (21 %) ir visuomenės aktyvumo stoka 
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kovojant su korupcijos apraiškomis. 

18.  Neoficialiai mokėjo, davė dovanas 37 %  rajono gyventojų ir daugeliu atvejų jiems 

problema buvo visiškai išspręsta. 

19. Visuomenės abejingumą korupcijai patvirtina ir tai, kad net 37 % gyventojų nepraneštų ir 

31 % tik ko gero praneštų pastebėję korupcijos atvejį. Todėl visai natūralu, kad 49 % neliudytų  teisme 

prieš korumpuotą asmenį. 

20. Tauragės rajono gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad sąlyginai korupcija yra paplitusi 

viešojo administravimo srityse ir iš dalies privačiame sektoriuje. Dauguma gyventojų yra įsitikinę, 

kad  su korupcijos apraiškomis turi kovoti pačios institucijos, kuriose, jų įsitikinimu, labiausiai 

išplitęs šis reiškinys. Galima daryti išvadą, kad visuomenė nepasitiki teisėtvarka ir savo galimybėmis 

kovojant su korupcija. 

 
IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI 
 

21. Programos tikslai yra šie:                                                                                                                     

21.1. užtikrinti skaidrumą teikiant viešąsias paslaugas, atskleisti korupcijos pasireiškimo 

priežastis, sąlygas ir jas šalinti Savivaldybėje bei jos kontroliuojamose biudžetinėse įstaigose bei 

įmonėse; 

21. 2. sukurti ir įgyvendinti naudingą antikorupcinių priemonių sistemą, siekiančią šalinti                                         

prielaidas, sąlygas pasinaudoti tarnybine padėtimi Savivaldybės administracijos bei 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojams, plėtoti ryšius tarp Savivaldybės tarybos, 

Savivaldybės administracijos ir rajono visuomenės; 

21.3. į korupcijos prevencijos veiklą įtraukti rajono visuomenę ir žiniasklaidą, plėtoti 

antikorupcinę kultūrą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis. 

 
                        

V SKYRIUS 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

                                                                             

22. Programos uždaviniai yra šie: 

22.1. didinti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų teisinį sąmoningumą bei atsakingumą, 

kelti personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje; 

22.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

22.3. antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės norminius teisės aktų projektus; 

22.4. užtikrinti tinkamą antikorupcinių priemonių plano įgyvendinimo administravimą; 



22.5. įtraukti į  Savivaldybės  korupcijos prevencijos veiklą rajono visuomenę, kad būtų 
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ugdoma jų pilietinė sąmonė korupcijos nepakantumui; 

22.6. vykdyti antikorupcinio švietimo programą švietimo įstaigose; 

22.7. pagal poreikį ir galimybes numatyti finansavimą korupcijos prevencijos priemonėms 

įgyvendinti; 

22.8. nuolat informuoti visuomenę Savivaldybės interneto svetainėje bei žiniasklaidoje apie 

Savivaldybės institucijų priimamus sprendimus. 

 

VI SKYRIUS 
PROGRAMOS REZULTATYVUMO RODIKLIAI 

 

23. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos                                    

srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės administracijos direktorius, visų Savivaldybės  

institucijų ir įstaigų, taip pat ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurių bent vienas 

iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vadovai. 

24. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip nepriklausoma išorinė Savivaldybės 

kontrolės ir audito institucija, Programą gali vertinti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo 

požiūriu. 

25. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

25.1. korupcijos prevencijos: 

25.1.1. antikorupciniu požiūriu išanalizuotų struktūrinių padalinių, įmonių ir jų vykdomų 

funkcijų skaičiumi; 

25.1.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programoje numatytų korupcijos prevencijos priemonių 

skaičiumi; 

25.1.3. Programoje numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas nustatytais 

terminais; 

25.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų ir Savivaldybės darbuotojų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi; 

25.1.5. oficialių ir neoficialių konkrečių pranešimų apie vykdomas ar planuojamas vykdyti 

Savivaldybės politikų bei Savivaldybės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas 

skaičiumi; 

    25.1.6. rezultatyvumo vertinimu pagal kasmet atliekamus visuomenės nuomonės tyrimus 

(procentais).              

                                                         

VII SKYRIUS 



PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS 
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   26. Programai įgyvendinti sudaromas Programos priemonių planas, kuriame numatomos korupcijos 

prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai, tikslai, veiksmingumo vertinimo kriterijai, 

laukiami rezultatai ir atsakingi vykdytojai. 

    27. Vadovaujantis antikorupcinių teisės aktų pokyčiais, kompetentingų institucijų bei asmenų 

išvadomis ir rekomendacijomis, metine Antikorupcijos komisijos ataskaita, sociologinių tyrimų 

rezultatais ar kitokia reikšminga informacija, Programa ir jos antikorupcinių priemonių planas gali 

būti peržiūrimi ir keičiami iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos Savivaldybės tarybos sprendimu. 

   28. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės, nevyriausybinių 

organizacijų atstovai gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos ir jos 

įgyvendinamų antikorupcinių priemonių plano pakeitimo ar papildymo. 

      29. Antikorupcijos komisija praėjusių  metų Programos įgyvendinamų antikorupcinių priemonių                                                                                    

plano vykdymo ataskaitą parengia ir viešai paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje iki kitų   metų 

balandžio 1 d. 

       30. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių. 

    31. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas.                                                         

                                                        
VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 32. Programa skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt                                                                                                       

 33. Su Programa ir priemonių planu supažindinami Savivaldybės administracijos padaliniai.                                    

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               PATVIRTINTA 
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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

Eil.
Nr.   

Priemonė Tikslas Veiksmingumo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas 
rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

1. Antikorupciniu 
požiūriu vertinti  
teisės aktų 
projektus 

Korupcijos tikimybės  
sumažinimas 
įgyvendinant teisės 
aktą 

Įvertintų teisės 
aktų ir jų 
projektų 
skaičius 

Pagerės 
Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų 
priimamų teisės 
aktų kokybė 

2017 m. 
2018 m. 

Teisės akto 
projekto 
rengėjai, 
paskirtas 
vertintojas 

 2. Nustatyti 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę 

Nustatyti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę 
pagal Savivaldybės 
veiklos sritis, 
vadovaujantis STT  
patvirtinta Korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
metodika 

Įvertintų 
Savivaldybės 
administracijos 
padalinių 
skaičius 

Bus nustatyta 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė 
Savivaldybės 
veiklos srityse, 
pateikiant 
motyvuotą 
išvadą 
kontroliuojančia
i institucijai 

2017 m. 
III 
ketvirtis 

2018 m. 
III 
ketvirtis 

Savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
sudaryta darbo 
grupė 

3. Pateikti  STT 
informaciją apie 
asmenį, siekiantį 
eiti arba einantį 
pareigas 
valstybės 
tarnyboje 

 Įstatymų numatoma 
tvarka tikrinti asmenis,  
siekiančius tapti 
valstybės tarnautojais 
Savivaldybės 
administracijoje, 
Savivaldybės įmonių 
vadovais ar valdybų 
nariais. 

Asmenų, dėl 
kurių 
patikimumo ir 
reputacijos buvo 
kreiptasi į 
kompetentingas 
institucijas, 
skaičius, gautų 
atsakymų 
skaičius ir jų 
veiksmingumas 

Savivaldybės 
valstybės 
tarnautojais ar 
kitais 
atsakingais 
darbuotojais 
galės tapti tik 
nepriekaištingos 
reputacijos,  
kurią patvirtins 
kompetentingos 
institucijos, 
asmenys 

 

 

 2017 m.                
2018 m. 

 

 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

4. Peržiūrėti 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programą ir joje 
numatytų 
priemonių 
įgyvendinimą 

Išanalizavus 
Savivaldybės 
korupcijos prevencijos 
programą, atsiranda 
galimybė pateikti 
pasiūlymus 
Savivaldybės tarybai 
dėl šios programos 
tobulinimo 

Įvykdytų ir 
neįvykdytų 
korupcijos 
prevencijos 
priemonių 
skaičius ir 
viešas jų 
paskelbimas 

Siekti, kad būtų 
veiksminga ir 
efektyvi 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programa 

2017 m. 
IV 
ketvirtis 

2018 m. 
IV 
ketvirtis 

 

Antikorupcijos 
komisija 

5. Teikti 
informaciją 
Valstybės 

 

 

 

 

 

Savivaldybės 
valstybės 

 

 

 

 



 
Eil.
Nr.   

Priemonė Tikslas Veiksmingumo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas 
rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

tarnautojų 
registrui apie 
valstybės 
tarnautojus, kurie 
pagal 
įsiteisėjusius 
galutinius teismo 
nuosprendžius 
pripažinti padarę 
korupcinio 
pobūdžio 
nusikalstamas 
veikas, taip pat 
patraukti 
administracinėn 
ir drausminėn 
atsakomybėn už 
sunkius 
tarnybinius 
nusižengimus 
susijusius su 
viešųjų ir 
privačiųjų 
interesų derinimu 
valstybės 
tarnyboje 

 

Skiriant į atitinkamas 
pareigas atsižvelgti į 
turimą informaciją 

 

Gautų 
pripažintų 
korupcinių 
nusikaltimų 
skaičius 

tarnautojais ar 
kitais 
atsakingais 
darbuotojais 
galės tapti tik 
nepriekaištingos 
reputacijos,  
kurią patvirtins 
kompetentingos 
institucijos, 
asmenys 

 

Paaiškėjus 
tokiam 
faktui 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius, už 
personalo 
tvarkymą 
atsakingas 
specialistas 

6. Vadovaujantis 
teisės aktų 
numatyta tvarka  
informuoti 
visuomenę apie  
nustatytas 
darbuotojų, 
tarnautojų 
korupcijos 
apraiškas ir 
korupcinių teisės 
pažeidimų tyrimą  

 

 

 

 

 Visuomenės 
informavimas ir 
švietimas 

 

 

 

 

Pateiktos 
informacijos 
skaičius 

 

Padidės 
visuomenės 
pasitikėjimas 
Savivaldybės 
veikla, piliečiai 
aktyviau 
dalyvaus 
korupcijos 
prevencijos 
veikloje 

 

 

 

 

2017 m. 

2018 m. 

 

 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

7. Savivaldybės 
interneto 
svetainės 
nuorodoje 
„Korupcijos 
prevencija“ patei
kti informaciją 
apie savivaldybės 
veiklą vykdant 
korupcijos 
prevenciją 

 

Supažindinti 
visuomenę su 
korupcijos prevencija 
ir galimomis kontrolės 
galimybėmis 

Gautų 
visuomenės  
pasiūlymų, 
patarimų 
skaičius 
vertinant 
nuorodoje 
pateiktą 
informaciją 

Visuomenė bus 
geriau 
supažindinta su  
vykdoma 
korupcijos 
prevencijos 
veikla 
Savivaldybėje 

 

 

2017 m. 

2018 m. 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

8. Organizuoti 
antikorupcinio 
mokymo 

Skatinti  Savivaldybės 
politikų, 
administracijos 
padalinių ir pavaldžių 

 

Mokymo 
seminarų ir 

Savivaldybės 
politikai, 
administracijos 
padalinių ir 

 

2017 m. 

 

Antikorupcijos 
komisija, 



 
Eil.
Nr.   

Priemonė Tikslas Veiksmingumo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas 
rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

seminarus įmonių darbuotojų   
norą domėtis 
korupcijos prevencija 
bei ugdyti pilietiškumą 

dalyvių skaičius pavaldžių 
įmonių 
darbuotojai 
geriau supras 
korupcijos žalą 

2018 m. Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

9. Parengti ir 
pateikti 
informaciją 
interneto 
svetainėje  apie 
tai, kaip būtų 
galima kovoti su 
korupcijos  
apraiškomis 

Informuoti visuomenę, 
kaip elgtis ir kur 
kreiptis žinant apie 
Savivaldybėje 
vykdomas ar 
planuojamas 
korupcines veikas 

 

 

Gaunamų 
pranešimų 
skaičius 

 

Bus operatyviai  
užfiksuota  ar 
paneigta 
korupcinio 
pobūdžio veika 
Savivaldybėje 

 

 

Esant 
būtinybei 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

10. Teikti 
Savivaldybei 
priklausančioms 
įmonėms, 
įstaigoms 
pasiūlymus bei 
metodinę 
informaciją 
korupcijos 
prevencijos 
klausimais 

 

Sistemingai 
įgyvendinti 
Savivaldybės veiklos 
tikslus, mažinant 
korupcijos 
pasireiškimo riziką 

 

Korupcijos 
prevencijos 
klausimais 
pateiktos 
informacijos 
skaičius 

Užkirsti kelią 
korupcijos 
apraiškoms, 
panaudojant 
Savivaldybės 
biudžeto lėšas 

 

 

Esant 
būtinybei 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

11. Organizuoti 
gyventojų 
apklausas 
korupcijos 
pasireiškimo 
lygiui nustatyti 

 

Pasiekti efektyvesnį 
gyventojų dalyvavimą 
nustatant Savivaldybės 
problemas korupcijos 
pasireiškimo srityje 

 

Organizuotų 
gyventojų 
apklausų ir 
dalyvių skaičius 

 

Gyventojai turės 
galimybę 
pranešti apie 
pasitaikančias 
negeroves, 
padidės 
pasitikėjimas 
Savivaldybės 
veikla 

 

2017 m. 
IV 
ketvirtis 

2018 m. 
IV 
ketvirtis 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

12. Gyventojų 
apklausos 
korupcijos 
pasireiškimo 
lygiui nustatyti 
apibendrintus 
rezultatus skelbti 
interneto  
svetainėje 

 

Nustatyti gyventojų 
požiūrį į korupciją, jos 
lygį, vaidmenį 
Savivaldybėje ir kovos 
su ja tikslams nustatyti 

Gyventojų ir 
kitų asmenų 
pasitikėjimo 
Savivaldybės 
institucijomis 
didėjimas,  
lyginat 
kasmetinių  
apklausų 
rezultatus 

Bus nustatytas 
korupcijos lygis, 
tyrimo 
duomenys 
paskelbti 
Savivaldybės 
interneto 
svetainėje, 
rajono 
žiniasklaidos 
priemonėse 

 

2017 m. 
IV 
ketvirtis 

2018 m. 
IV 
ketvirtis 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

13. 2017-2018 metų 
Savivaldybės  
Korupcijos 
prevencijos 

 

Informuoti visuomenę 
apie planuojamą 
vykdyti korupcijos 

 

 

Pateiktų 

 

Bus  numatytos 
efektyviausios ir 
tinkamiausios 

 

 

2017 m.   

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 



 
Eil.
Nr.   

Priemonė Tikslas Veiksmingumo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas 
rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

programos ir 
korupcijos 
prevencijos 
priemonių 
įgyvendinimo  
plano projektus 
pateikti  viešam 
aptarimui     

prevenciją 
Savivaldybėje ir gauti 
pasiūlymų ar patarimų 
apie šios programos 
tobulinimą 

pasiūlymų ir 
patarimų 
skaičius 

korupcijos 
prevencijos 
vykdymo 
priemonės   

vasario 
mėn. 

administracijos 
direktorius 

14. Interneto 
svetainėje skelbti 
apie vykdomus ir 
planuojamus 
vykdyti 
Savivaldybėje 
projektus 

 

Informuoti visuomenę 
apie vykdomus ir 
planuojamus vykdyti 
projektus 

 

Informacijos 
skelbimas 

Vykdomų 
projektų 
paviešinimas 
suteiks 
galimybę 
mažinti 
korupcinę veiką 
Savivaldybėje 

 

2017 m. 
2018 m. 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius, 
Plėtros, 
investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius 

15. Organizuoti   
antikorupcinį 
švietimą rajono 
švietimo 
įstaigose 

Skatinti švietimo 
įstaigas diegti 
antikorupcinio 
švietimo programas, 
domėtis korupcijos 
prevencija ir 
pilietiškumo ugdymu 

Švietimo 
įstaigų, kuriose 
įdiegtas 
antikorupcinis 
švietimas, 
skaičius 

Švietimo 
įstaigos   
daugiau žinos 
apie 
antikorupcines 
iniciatyvas 

2017 m. 

2018 m. 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius, 
Švietimo 
skyrius 

16. Organizuoti 
rajono mokyklų 
moksleivių 
piešinių konkursą 
Tarptautinei 
antikorupcijos 
dienai paminėti 

Skatinti pedagogų ir 
mokinių domėjimąsi 
korupcijos prevencija 
ir pilietiškumo 
ugdymu 

Piešinių 
konkurso 
organizavimas 

Mokytojai ir 
mokiniai bus 
supažindinami 
su 
antikorupcinėmi
s iniciatyvomis 

2017 m. 
IV 
ketvirtis 

2018 m. 
IV 
ketvirtis 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius, 
Švietimo 
skyrius 

17. Tobulinti 
Savivaldybės 
vidaus 
administravimo 
sistemą 

 

Įgyvendinti projektus, 
skirtus viešojo 
administravimo 
institucijų ir įstaigų 
vidaus 
administravimui 
tobulinti 

 

 

Įgyvendintų 
projektų 
skaičius 

Bus skaidresnė 
Savivaldybės 
administracijos 
darbuotojų 
veikla, 
sumažintas 
galimų 
korupcijos 
apraiškų 
egzistavimas 

 

Nuo 2017 
m. II 
ketvirčio 
iki 2018 
m. IV 
ketvirčio 
pabaigos 

 

 

Tauragės rajono 
savivaldybės 
administracija 

18. Bendradarbiauti 
su Specialiųjų 
tyrimų tarnyba 

Pasitelkus 
kompetentingus 
specialistus tobulinti 
korupcijos prevencijos 
vykdymą, 
antikorupcinį mokymą 
Savivaldybėje 

 Pagerės 
Savivaldybės 
institucijų ir 
įstaigų 
antikorupcinė 
veikla 

 

Esant 
būtinybei 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

19. Vykdyti ir 
kontroliuoti  
savivaldybės 

Gyventojai turės 
galimybę išreikšti savo 
nuomonę apie 

Visuomenės 
įvertintų teisės 
aktų ir jų 

Pagerės 
Savivaldybės 
tarybos 

 2017 m. 
2018 m. 

Savivaldybės 
administracijos 



 
Eil.
Nr.   

Priemonė Tikslas Veiksmingumo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas 
rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

tarybos 
sprendimų 
priėmimo 
viešinimą 
elektroninėmis 
priemonėmis 

Savivaldybės taryboje 
priimamus 
sprendimus. Tarybos 
nariai matys 
visuomenės nuomonę 
priimamu klausimu 

projektų 
pritarimo, 
pastabų ir 
pasiūlymų 
skaičius 

priimamų teisės 
aktų kokybė ir 
skaidrumas.  
Suteiks 
galimybę 
mažinti 
korupcinę veiką 
Savivaldybėje 

direktorius 

Antikorupcijos 
komisija 

 

20. Savivaldybės 
interneto 
svetainėje skelbti 
Specialiųjų 
tyrimo tarnybos 
išvadas apie 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę 
Savivaldybėje 

 

Informuoti visuomenę 
apie vykdomą 
korupcijos prevenciją 
savivaldybėje 

 

Informacijos 
skelbimas 

Vykdomos  
analizės 
paviešinimas 
suteiks 
galimybę 
mažinti 
korupcinę veiką 
Savivaldybėje 

 

2017 m. 
(gavus 
atsakymą 
iš STT) 
2018 
m.(gavus 
atsakymą 
iš STT) 

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius, 
Antikorupcijos 
komisija 

21. Per Savivaldybės 
interneto 
svetainę, rajoninę 
spaudą kviesti 
visuomenę teikti 
pasiūlymus 
kuriant ar 
tobulinant 
Savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos 
programos 
įgyvendinimo 
priemonių planą 

Informuoti visuomenę 
apie planuojamas 
korupcijos prevencijos 
priemones ir rajono 
gyventojams suteikti 
galimybę tiesiogiai 
dalyvauti šiame 
procese 

Gautų 
pasiūlymų 
skaičius 

 

Padidės 
visuomenės 
pasitikėjimas 
Savivaldybės 
veikla, piliečiai 
aktyviau 
dalyvaus 
korupcijos 
prevencijos 
veikloje 

 

 

2017 m. 

vasario 
mėn. 

 

 

 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

22. Rajono 
gyventojams 
organizuoti 
tiesioginę TV 
laidą korupcijos 
prevencijos 
klausimais 

Visuomenės 
informavimas, 
švietimas ir korupcijos 
tikimybės mažinimas 

Gyventojų 
aktyvumas ir 
gautos 
informacijos 
skaičius 

Padidės 
visuomenės 
pasitikėjimas 
Savivaldybės 
veikla, piliečiai 
aktyviau 
dalyvaus 
korupcijos 
prevencijos 
veikloje 

 

2017 m. 
(pagal 
galimybes) 

2018 m. 
(pagal 
galimybes) 

Antikorupcijos 
komisija, 
Savivaldybės 
administracijos 
direktorius 

23. Vykdyti ir 
kontroliuoti 
Viešųjų ir 
privačiųjų interesų 
derinimo valstybės 
tarnyboje įstatymo 
nuostatas 
savivaldybės 
administracijoje 
struktūriniuose 

Sistemingai įgyvendinti 
Savivaldybės veiklos 
tikslus, mažinant 
korupcijos pasireiškimo 
riziką 

Nusišalinusių 
nuo pavestos 
užduoties 
darbuotojų 
skaičius. 

Asmens 
nusišalinimas 
nuo teisės akto 
rengimo, jei tai 
sukels interesų 
konfliktą. 
Padidės 
darbuotojų 
veiklos 

2017 m. 

2018 m. 

 

Juridinis ir 
personalo 
skyrius 



 
Eil.
Nr.   

Priemonė Tikslas Veiksmingumo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas 
rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

padaliniuose, 
pavaldžiose 
įstaigose 

skaidrumas. 

 

24. Savivaldybės 
pavaldumo 
institucijose 
kontroliuoti 
korupcijos 
prevencijos 
planų vykdymą 

Sistemingai įgyvendinti 
Savivaldybės 
pavaldumo institucijų 
veiklos tikslus, 
mažinant korupcijos 
pasireiškimo riziką 

Įvykdytų ir 
neįvykdytų 
korupcijos 
prevencijos 
priemonių 
skaičius ir 
viešas jų 
paskelbimas 

Siekti, kad būtų 
veiksminga ir 
efektyvi 
Savivaldybės 
pavaldumo 
institucijų 
korupcijos 
prevencijos 
programa 

2017 m. 
2018 m. 

Antikorupcijos 
komisija 

25. Priimant 
asmenis į 
tarnybą 
Savivaldybės 
administracijoje,  
supažindinti su 
korupcijos 
prevencijos 
pagrindais 
pasirašytinai 

Sistemingai įgyvendinti 
Savivaldybės veiklos 
tikslus, mažinant 
korupcijos pasireiškimo 
riziką 

Korupcijos 
prevencijos 
informacijos 
skelbimas 

Užkirsti kelią 
atsirasti 
korupcijos 
apraiškoms 

2017 m. 

2018 m. 

Asmens 
priėmimo 
į darbą 
atveju 

 

 

Juridinis ir 
personalo 
skyrius 

Antikorupcijos 
komisija 
(kontroliuoja) 

 


