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ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

 
Nr. 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Vykdytojas 

 
Vykdymo 

laikas 

 
Laukiami rezultatai 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Finansavimas 

(poreikis 

Eur) 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. Informaciją apie 

atsakingą asmenį paskelbti  

interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos 

prevencija“. 

Direktorius 2021–2023 
m., kai 

keičiasi 

atsakingas 

asmuo 

Užtikrintas korupcijos 

prevencijos įstatymo 

įgyvendinimas, sustiprinta 

kontrolė  

Paskirtas asmuo, kuriam 

pavesta atlikti Lietuvos 

Respublikos korupcijos 

prevencijos 

įstatymo įgyvendinimo 

funkciją. Informacija apie 

atsakingą asmenį paskelbta 

interneto 
svetainėje 

Lėšos 

nereikalingos 

2. Supažindinti darbuotojus su 

korupcijos prevencijos 2021–

2023 metų programa (toliau – 

programa) ir  priemonių planu jai 

įgyvendinti. 

 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

Iki 2021 m. 
balandžio 30 

d. 

15 d. 

Darbuotojai bus 
supažindinti su programa ir jos 

priemonių planu 

Su programa 
Supažindintų darbuotojų 

skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

 

 
 



 
Programą ir priemonių planą 

paskelbti svetainės skyriuje 

„Korupcijos  prevencija“ 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

    

3. Esant reikalui, programa ir 

priemonių planas gali būti 

atnaujinti, keičiami, papildyti 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

2021–2023 
m. 

Pašalinamos nustatytos kliūtys 

ir problemos, dėl kurių gali 

būti nepasiekti programos 

tikslai ir daviniai, laiku 

neįvykdytos priemonių plano 

priemonės 

Esant poreikiui, parengtų ar 

atnaujintų korupcijos 

prevencijos programų ir jų 

įgyvendinimo planų skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir 

terminais atlikti veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

nustatymą ir išvadą pateikti 

Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijai 

Asmuo, 

paskirtas 

direktoriaus 

įsakymu 

Kiekvienų 

metų IV ketv. 

Nustatytos ir paskelbtos  

veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

numatytos priemonės rizikos 

veiksniams valdyti ir pašalinti 

Su korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymu 

supažindintų 

darbuotojų skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 



5. Informaciją apie veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

nustatymą, skelbti paskelbti 

svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir 

kontrolę 

Kiekvienų 

metų spalio 

mėn. 

Užtikrintas įgyvendintų 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

Informacija apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą paskelbta  

interneto svetainėje 

(informacijų skaičius) 

Lėšos 

nereikalingos 

6. Skelbti informaciją interneto 

svetainės     skyriaus „Korupcijos 

prevencija“ kaip asmenims 

pranešti apie pastebėtus 

korupcijos pasireiškimo atvejus 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir 

kontrolę 

Iki kiekvienų 

metų IV 

ketvirčio 

pabaigos 

Sudaryta galimybė asmenims 

anonimiškai informuoti apie 

jiems žinomas korupcijos 

apraiškas  

 

Gautų pranešimų, susijusių 

su korupcijos apraiškomis 

skaičius. Gautų pranešimų, 

kurių pagrindu atlikus 

patikrinimą faktai 

pasitvirtino / nepasitvirtino, 

skaičius. 

Lėšos 

nereikalingos 

7. Nagrinėti skundus dėl 

darbuotojų veiklos, esant 

korupcijos pasireiškimo rizikai 

Direktoriaus 

paskirtas 

asmuo (-ys) 

Gavus 

skundą, 

pareiškimą, 

pranešimą 

Padidės bendras 

pasitikėjimas veikla, piliečiai 
ir kiti asmenys  bus paskatinti 

pranešti apie pasitaikančias 
korupcijos apraiškas. 

Išnagrinėtų skundų 
skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 



8. Interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ skelbti 

informaciją apie vykdomas kitas 

korupcijos prevencijos 

priemones (korupcijos rizikos 

analizė, pranešimai apie 

korupciją ir kitą) 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

irkontrolę 

2021–2023 

m. 

Užtikrintas įgyvendinamų 
korupcijos prevencijos 
priemonių viešumas. Padidėjęs 
pasitikėjimas įstaigos darbu. 

Su informacija supažindintų 
darbuotojų skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

9. Užtikrinti skaidrų ir racionalų 

viešųjų pirkimų organizavimą ir 

atlikimą 

Direktorius, 

pirkimų 

organizatori 

us 

2021–2023 

m. 

Užtikrinama sąžininga 
konkurencija, racionalūs prekių, 
darbų ar paslaugų pirkimai, 
vykdant viešuosius pirkimus 

Įvykdytų pirkimų skaičius Lėšos 

reikalingos 

10. Teisės aktų nustatyta tvarka 

paskelbti interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie 

numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus 

Direktorius, 

pirkimų 

organizatori 

us 

Kiekvienų 

metų vasario 

mėn. 

Užtikrinamas viešumas Su informacija 
supažindintų darbuotojų 
skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

11. Informuoti darbuotojus apie 

metinį biudžetą, gautas įstaigos 

pajamas ir jų panaudojimą 

Direktorius, 

buhalteris 

Kiekvienų 

metų sausio, 

gruodžio 

mėn. 

Bus užtikrinamas viešumas Su informacija 
supažindintų darbuotojų 
skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 



12. Organizuoti renginius 

(seminarus, paskaitas, 

pranešimus ir kt.) korupcijos 

prevencijos klausimais 

Direktorius, 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 m. – 1 

renginys 

2022 m. – 1 

renginys 

2023 m. – 1 

renginys 

Dalyviai susipažinti su 
korupcijos apraiškomis ir jų 
mažinimo galimybėmis 

Įvykusių renginių skaičius, 
dalyvių skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

13. Skatinti  darbuotojus dalyvauti 

Šiaulių rajono savivaldybės ar 

kitų institucijų rganizuojamuose 

renginiuose (mokymuose, 

seminaruose, paskaitose) 

korupcijos prevencijos 

klausimais 

Direktorius, 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

irkontrolę 

2021–2023 

m. 

Darbuotojai įgis daugiau 
žinių apie korupcijos pasekmes 
ir prevencines priemones 

Renginių skaičius, dalyvių 
skaičius 

Lėšos 

reikalingos 

 

 


