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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

 

Eil.

Nr. 

Priemonė Atsakingas 

vykdytojas 

Vykdymo laikas Laukiamas 

rezultatas 

Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

Priemonės antikorupcinės kontrolės ir prevencijos skaidrumui užtikrinti 

1. Atlikti gyventojų apklausas, korupcijos 

suvokimui ir korupcijos pasireiškimui 

savivaldybėje nustatyti 

Ūkio tarnyba,  

valstybės tarnautojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

savivaldybėje 

 

Kartą per metus 

 

Anoniminės apklausos 

būdu nustatoma, kaip 

žmonės suvokia 

korupciją, nustatomos 

savivaldybės veiklos 

sritys, kuriose gali būti 

didžiausia tikimybė 

korupcijai pasireikšti 

Užpildytų anketų skaičius 

2. Vertinti savivaldybės teisės aktų projektus 

antikorupciniu požiūriu 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

atsakingas už 

teisės aktų vertinimą 

antikorupciniu 

požiūriu asmuo 

Nuolat Savivaldybės 

priimamų teisės aktų 

kokybės pagerėjimas 

Įvertintas teisės aktų 

skaičius 

3. Kontroliuoti, ar tinkamai ir laiku 

pateikiamos savivaldybės politikų, 

valstybės tarnautojų privačių interesų 

deklaracijos 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo, vykdantis 

privačių interesų 

deklaravimo 

administravimo, 

Nuolat Užtikrinti viešųjų ir 

privačiųjų interesų 

derinimą  

 

Tinkamai ir laiku užpildytų 

ir pateiktų deklaracijų 

skaičius. 



konsultavimo, 

informacijos 

pateikimo VTEK ir 

kontrolės funkcijas  

4. Skelbti savivaldybės tarybos narių ir 

administracijos vadovų asmenines viešų ir 

privačių interesų bei turto deklaracijas 

viešai prie konkrečių asmenų 

 

Ūkio tarnyba, 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo, vykdantis 

privačių interesų 

deklaravimo 

administravimo, 

konsultavimo, 

informacijos 

pateikimo VTEK ir 

kontrolės funkcijas  

Kartą per metus Išvengti interesų 

konfliktų ar net jų 

regimybės 

skaidresnio sprendimų 

priėmimo, bet ir prie 

didesnio pasitikėjimo 

savivalda 

Paskelbtos informacijos 

skaičius 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antikorupcijos komisijoje, įvertinus atliktų 

tyrimų ar apklausų rezultatus, atliktų auditų 

medžiagą, gautus skundus ar pranešimus, 

kitą teisėtai gautą informaciją apie 

savivaldybės  įstaigų veiklą, rekomenduoti 

savivaldybės administracijai, savivaldybės 

įstaigoms veiklos sritį (is), kurioje (iose) 

būtų tikslinga nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę   

 

  

Antikorupcijos 

komisija 

Kiekvienais metais iki 

rugsėjo 30 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustiprinta korupcijos 

prevencijos kontrolė 

savivaldybės 

administracijoje ir 

savivaldybės įstaigose 

Sustiprinta korupcijos 

prevencijos kontrolė 

savivaldybės 

administracijoje ir 

savivaldybės įstaigose 

 

 

Parinktos sritys, kuriose 

tikslinga  nustatyti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę. Priimtas 

savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

ir savivaldybės įstaigų  

vadovų įsakymas dėl 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo. 

Neliks įstaigų, kurios 

nesilaikys Korupcijos 

prevencijos nuostatų dėl  

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo  

6. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Komisijos rekomenduotoje savivaldybės 

veiklos srityje 

 

Centralizuotas vidaus 

audito skyrius 

Kiekvienais metais iki 

rugsėjo 30 d.  

 

 

 

Priemonių 

savivaldybės veiklos 

srityje įgyvendinimas, 

siekiant mažinti 

nustatytą korupcijos 

Savivaldybės veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, skaičiaus 

mažėjimas 



 pasireiškimo tikimybę 

7. Kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenis, siekiančius eiti 

savivaldybėje ar savivaldybės įstaigose 

pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje 

Juridinis ir personalo 

skyrius 

Nuolat Savivaldybėje bus 

įdarbinami asmenys, 

tik gavus informaciją 

iš Specialiųjų tyrimų 

tarnybos 

Kreipimosi  į Specialiųjų 

tyrimų tarnybą skaičius 

 

8. Teikti informaciją Valstybės tarnautojų 

registrui (VATARAS) ir Juridinių asmenų 

registrui apie asmenis, dirbančius 

savivaldybės administracijoje ir 

savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir 

pripažintus padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus 

administracinėn ar drausminėn 

atsakomybėn už sunkius tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu 

Juridinis ir personalo 

skyrius 

Nuolat Korupcijos prielaidų ir 

sąlygų mažinimas 

Pateiktos informacijos 

skaičius 

9. Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų 

tarnyba korupcijos prevencijos klausimais 

Antikorupcijos  

komisija 

Nuolat Korupcijos prielaidų ir 

sąlygų mažinimas 

Raštų, gautų iš  Specialiųjų 

tyrimų tarnybos korupcijos 

prevencijos klausimais, 

apsvarstytų komisijoje, 

skaičius 

10. Rokiškio rajono savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus 

valstybės tarnautojus 

 

Ūkio tarnyba;  

Juridinio ir personalo 

skyrius; 

 

 

Nuolat Bus užtikrintas 

savivaldybės veiklos 

viešumas, rajono 

gyventojų 

informavimas 

Priimtų į pareigas valstybės 

tarnautojų  ir paskelbtos 

informacijos skaičius 

Priemonės administravimo procedūrų skaidrumui didinti 

  11. Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus  

Antikorupcijos  

komisija 

Gavus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją 

Nustatomi korupcinio 

pobūdžio pažeidėjai ir 

šalinami pažeidimai, 

įgyvendintas teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo 

principas 

Skundų, pranešimų skaičius 



  12. 

 

 

 

 

 

Įdiegti savivaldybės interneto svetainėje 

pasitikėjimo liniją-telefoną su 

autoatsakikliu, kartu su elektroniniu paštu, 

veikiančių ištisą parą, suteikiančių 

galimybę anonimiškai pranešti apie 

korupcijos apraiškas savivaldybėje 

Ūkio tarnyba 

 

 

 

 

 

2016 m pirmame 

pusmetyje 

 

 

 

 

Skaidrinama 

savivaldybės veikla, 

nustatomi korupcinio 

pobūdžio pažeidėjai, 

šalinami pažeidimai 

 

Pranešimų gautų telefonu ir 

el. paštu skaičius 

 

 

 

13. Savivaldybės interneto puslapyje skelbti 

informaciją apie prekių, paslaugų ir darbų 

viešųjų pirkimų, vykdomų atviro ar 

supaprastinto atviro konkurso būdu, 

pradžią, sudarytas sutartis, privatizavimo 

konkursų programas ir rezultatus 

Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų 

skyrius  

Nuolat Užtikrintas 

savivaldybės veiklos 

viešumas 

Paskelbtos  informacijos 

skaičius 

14. Didinti viešųjų pirkimų apimtis per 

Centrinę perkančiąją organizaciją, 

atsižvelgiant į CPO kataloge pateiktų 

prekių, paslaugų ir darbų asortimentą 

Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

Nuolat Bus skaidriau 

vykdomi viešieji 

pirkimai, užtikrinta 

sveika konkurencija 

Padidėjęs viešųjų pirkimų, 

vykdytų per CPO, 

procentas 

15. Atlikti garso įrašus kiekvieno viešųjų 

pirkimų komisijos posėdžio, kuriame 

susipažįstama su tiekėjo (teikėjų) 

pasiūlymais, dalyvauja tiekėjo (teikėjų)  

atstovai ar jų įgalioti asmenys kada 

sandorio-prekių ar paslaugų pirkimo vertė 

– 58 000 Eurų (be PVM) arba daugiau, o 

darbų vertė – 145 000 Eurų (be PVM) arba 

daugiau. Įrašus saugoti prie viešųjų 

pirkimų komisijos posėdžio dokumentų  

Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų 

skyrius  

Nuolat Įgyvendintas viešųjų 

pirkimų komisijos 

veiklos viešumo, 

tiekėjų 

lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, 

proporcingumo 

principas 

Vykdytų ir įrašytų viešųjų 

pirkimų komisijos 

posėdžių, atitinkančių šio 

punkto reikalavimus, 

skaičius 

16. Skelbti savivaldybės interneto tinklalapyje 

informaciją apie valstybės tarnautojų, 

savivaldybės tarybos narių nusišalinimus, 

padarytus siekiant išvengti tikimybės kilti 

viešųjų ir privačių interesų konfliktui   

Kanceliarijos skyrius Kas ketvirtį Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės 

pasitikėjimas 

savivaldybės 

institucijomis 

Paskelbti nusišalinimo 

atvejai  



17. Parengti  įmonių ir bendrovių, kurių 

didžioji dalis ar visos akcijos nuosavybės 

teise priklauso savivaldybei, valdybų narių 

atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą 

Juridinio ir personalo 

skyrius 

 

Iki 

2016 metų rugsėjo 1 d. 

Pagerės skyrimo į 

pareigas skaidrumas, 

išnyks politinio 

protegavimo reiškinys, 

pareigas užims 

kompetentingi, 

pareigoms tinkantys 

profesionali 

Sukurtas aprašas 

18. Išanalizuoti savivaldybei pavaldžių įstaigų 

ir bendrovių praktiką, skiriant darbuotojus, 

atsakingus už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, pateikti išvadas ir korupcijos 

prevencijos gerosios praktikos 

rekomendacijas 

Antikorupcijos 

komisija 

Iki  

2016 metų liepos 1 d. 

Pagerės antikorupcinė 

veikla savivaldybei 

pavaldžiose įstaigose 

ir bendrovėse, 

atsakingi už 

korupcijos prevenciją 

asmenys bus skiriami 

laikantis atsakingumo 

ir principingumo 

kriterijų  

Pateiktos išvados, 

suformuluotos 

rekomendacijos 

  

Priemonės Savivaldybės veiklos viešumui didinti 

 

19. 

Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo ataskaitą 

Valstybės tarnautojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

savivaldybėje 

 

Vieną kartą per metus, 

iki balandžio 1 d. 

Gyventojai 

supažindinti su 

Korupcijos 

prevencijos programos  

rezultatais 

Pateikta informacija 

20. Parengti ir pateikti ataskaitas apie 

korupcijos prevencijos programų vykdymą 

savivaldybei pavaldžių įstaigose, akcinėse 

bendrovėse ir uždarose akcinėse 

bendrovėse, kurios nuosavybės teise 

priklauso savivaldybei 

Savivaldybei 

pavaldžių įstaigų, 

akcinių bendrovių ir 

uždarų akcinių 

bendrovių, kurios 

nuosavybės teise 

priklauso 

savivaldybei, vadovai; 

Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimo 

skyrius 

Kartą per metus iki 

liepos 1 d. 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Pateiktų visų savivaldybei 

pavaldžių įstaigų, akcinių 

bendrovių, uždarų akcinių 

bendrovių ataskaitų 

skaičius 



21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 

1 dalies nuostata, parengti ir pateikti 

Komisijai atnaujintus sąrašus darbuotojų, 

kurių pareigybės, suteikia viešojo 

administravimo įgaliojimus savivaldybei 

pavaldžiose akcinėse bendrovėse ir 

uždarosiose akcinėse bendrovėse 

Savivaldybės 

kontroliuojamų 

įmonių vadovai; 

Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

Kartą per metus iki 

birželio 1 d. 

Užtikrinamas Viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

nuostatų laikymasis ir 

savivaldybės 

kontroliuojamų 

įmonių veiklos 

skaidrumas 

Pateikti akcinių bendrovių 

ir uždarųjų akcinių 

bendrovių, , nuosavybės 

teise priklausančių 

savivaldybei, sąrašai 

pareigybių, turinčių viešojo 

administravimo įgaliojimus 

 

Priemonės antikorupciniam švietimui skatinti 

22. Organizuoti politikų, savivaldybės 

administracijos darbuotojų, seminarus, 

konferencijas korupcijos prevencijos 

klausimais 

 

 

Juridinis ir personalo 

skyrius 

 

2016 m. I–II ketv. 

Savivaldybės politikai, 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojai, bus geriau 

supažindinti su 

korupcijos prevencija, 

su šios veiklos 

ypatumai 

Ne mažiau kaip 30 dalyvių, 

kiekviename, numatytame 

renginyje 

23. Organizuoti konkursus antikorupcine tema 

rajono švietimo įstaigose  

Švietimo skyrius Kartą per metus Moksleiviai 

supažindinti su 

korupcijos prevencija  

Ne mažiau kaip 50 dalyvių 

kiekviename, numatytame 

renginyje 

24. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 

interneto svetainėse skelbti metines 

finansinės veiklos ataskaitas ir audito 

išvadas 

Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų 

skyrius; savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

bendrovių vadovai 

Vieną kartą per metus, 

metines įmonių 

finansinės veiklos 

ataskaitas patvirtinus 

visuotiniam akcininkų 

susirinkimui 

Pagerintas 

savivaldybės 

kontroliuojamų įstaigų 

veiklos skaidrumas 

Savivaldybei pavaldžių 

įmonių metinių finansinių 

ataskaitų, paskelbtų įmonių 

interneto svetainėse 

skaičius  

 

 

____________________________________ 


