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Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti
Eil. Problema
Priemonė
Laukiamo rezultato
Rezultato pasiekimas
Nr.
vertinimo kriterijai
1.

2.

3.

4.

Neužtikrinamas Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnio nuostatų įgyvendinimas

Kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą dėl
informacijos apie asmenį,
siekiantį eiti arba einantį
savivaldybės įstaigoje ar
įmonėje pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6
dalyje

Korupcijos tikimybės
Nesikreipta
sumažėjimas priimant į
įstaigą nepriekaištingos
reputacijos asmenis.
Asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į
Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą informacijos yra
privaloma, skaičius.
Kreipimųsi skaičius
Tikslas – mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas
Nepakankamas naudojimasis
Skatinti gyventojus naudotis Suteiktų elektroninių
Ugdymo įstaiga neteikia elektroninių
elektroniniu būdu teikiamomis
elektroniniu būdu
paslaugų procentas
paslaugų
viešosiomis ir administracinėmis
teikiamomis viešosiomis ir
paslaugomis
administracinėmis
paslaugomis
Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti
nepakantumą korupcijos apraiškoms
Nepakankamas savivaldybės
Organizuoti antikorupcinės Įstaigų, kuriose buvo
bendruomenės narių pilietinės
kultūros ugdymo dienas,
organizuoti renginiai,
sąmonės lygis ir nepakantumas
savaites, Tarptautinės
skaičius, dalyvių skaičius
korupcijai
antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti šalies ir
regiono lygiu skelbiamuose
konkursuose antikorupcijos
tema
Asmenys, nemotyvuoti pranešti apie
Informacijos sklaida
Gyventojai sugeba
Paruošti lankstinukai, skirti
korupcijos atvejus, per mažai
interneto svetainėje,
identifikuoti interesų
antikorupcijos dienai paminėti, ir

2

5.

informuojami apie galimus pranešimo
apie korupcijos atvejus būdus

spaudoje, plakatų, specialių
leidinių kūrimas

konfliktus, korupcines
situacijas, padidėjęs
asmenų informuotumas

Nepakankamas darbuotojų
antikorupcinis sąmoningumas ir
netolerancija korupcijos reiškiniams

Organizuoti savivaldybės
tarybos narių, savivaldybės
administracijos,
savivaldybės įstaigų
darbuotojų kursus,
susijusius su antikorupcine
veikla

Kursuose dalyvavusių
asmenų skaičius,
kursų valandų skaičius,
tenkantis vienam kursus
išklausiusiam asmeniui

Direktorė

išdalinti darželio bendruomenei
(60 lankstinukų)
Darželio skelbimų lentoje pakabinta
informacija dėl pranešimo apie
korupcinio pobūdžio veikas.
Darželio grupių skelbimų lentose kabo
informacija apie antikorupciją
(korupcijos suvokimo indeksas,
antikorupcijos diena ir t.t.)
-
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