
KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

2018 m. I 

pusm. 

rezultatai 

Pastabos 

1 TIKSLAS – SIEKTI DIDESNIO SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO, VIEŠUMO, ATSKAITINGUMO VISUOMENEI IR JOS 

DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS  

2 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 institucijų, 

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. 

0 

  

Paskelbtų informacinių 

pranešimų apie 

komandiruotes skaičius 

0 

  

3 uždavinys. Gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje 
  



2 

 

1. 

Savivaldybės 

institucijų, įmonių 

ir įstaigų interneto 

svetainėse patei-

kiama neišsami, ne 

visuomet aktuali 

informacija apie 

teikiamas paslaugas 

 

Būtina užtikrinti, kad 

Savivaldybės institucijų, 

įmonių ir įstaigų interneto 

svetainėse būtų pateikti ir 

nuolat atnaujinami 

paslaugų teikimo aprašai 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

vadovai arba jų paskirti 

asmenys 

Nuolat 

Atnaujintų bei naujai 

pateiktų adminis-

tracinių paslaugų 

aprašymų skaičius 

1 

Paslaugų 

aprašai 

papildyti krizių 

valdymo 

paslauga 

5 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus 
  

1. 

Visuomenė 

nepakankamai 

įtraukiama į 

antikorupcinę 

veiklą 

Sudaryti galimybę 

asmenims Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir 

įstaigų interneto 

svetainėse pareikšti savo 

nuomonę dėl korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymo Savivaldybėje 

Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir 

įstaigų vadovai ar jų 

paskirti asmenys 

Nuolat 

Pareikštų internetinėse 

svetainėse pasiūlymų, 

pastebėjimų ir 

komentarų skaičius 

0 

  

3 tikslas – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius ar einančius pareigas asmenis bei Savivaldybės gyventojus su 

korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių asmenų nepakantumą korupcijai 
  

3 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą tarp Savivaldybės gyventojų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų  
  

1. 

Savivaldybės 

institucijose ir 

įstaigose retai 

organizuojami 

renginiai, skirti 

antikorupciniam 

švietimui vykdyti 

 

Organizuoti bent po vieną 

renginį per metus, skirtą 

antikorupciniam švietimui 

vykdyti 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

vadovai arba jų 

paskirti asmenys 

Iki 

kiekvienų 

metų IV 

ketvirčio 

pabaigos 

Suorganizuotų renginių 

skaičius Savivaldybės 

institucijose ir įstaigose 

1 

 Tarnybos 

susirinkime 

buvo 

pristatytas 

korupcijos 

prevencijos 

klausimynas 

 



3 

 

4 uždavinys. Užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų 

pateikimą teisėsaugos institucijoms  

1. 

Kai kuriose Savi-

valdybės institu-

cijose, įmonėse ir 

įstaigose nėra su-

darytos galimybės 

asmenims pranešti 

apie galimai pa-

darytas korupcinio 

pobūdžio nusikals-

tamas veikas arba 

netinkamą dar-

buotojų ar valstybės 

tarnautojų elgesį 

Sudaryti galimybę 

asmenims pranešti apie 

galimai padarytas 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas arba 

netinkamą darbuotojų ar 

valstybės tarnautojų elgesį 

ir skelbti informaciją apie 

tokių gautų pranešimų 

skaičių ir (ar) jų pateikimą 

teisėsaugos institucijoms 

Savivaldybės institucijų, 

įmonių ir įstaigų interneto 

svetainėse 

Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir 

įstaigų vadovai ar jų 

paskirti asmenys 

Nuolat 

Gautų ir paskelbtų 

interneto svetainėse 

pranešimų skaičius; 

0 

  

perduotų teisėsaugos 

institucijoms 

pranešimų skaičius 

0 

  

4 tikslas – atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Savivaldybėje  

3 uždavinys. Nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą  

1. 

Būtina atlikti 

sociologinius ar 

kitokius tyrimus, 

siekiant išskirti 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis, ku-

riose egzistuoja ko-

rupcijos pasireiš-

kimo tikimybė 

Atlikti anoniminę 

Savivaldybės 

administracijoje, kitose 

Savivaldybės institucijose 

ir įstaigose dirbančių 

tarnautojų apklausą; 

skelbti apklausos 

rezultatus Savivaldybės 

interneto svetainėje 

Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

vadovai ar jų paskirti 

asmenys 

Bent kartą 

per metus 

Apklaustų asmenų 

skaičius. Paviešinti 

apklausos rezultatai, 

išskirtos veiklos 

sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė“ 

29 Klaipėdos 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

darbuotojai 

atsakė į 

anketos 

klausimus 

Tarnybos 

darbuotojai 

užpildė 

korupcijos 

prevencijos 

klausimyną. 

Klausimyno 

rezultatai 

paskelbti 

tinklapyje.  

 

 

________________________________ 


