
 

 

 
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
2021–2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 
2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T2-161 

Palanga 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi ir 
16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 
metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 
„Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos 
patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo 
rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. 
birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo 
rekomendacijų patirtinimo“ 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų 
programą (pridedama). 
 
Mero pavaduotojas,     
pavaduojantis Merą  Rimantas Antanas Mikalkėnas 

______________ 
 

 
 
 
 



 

 
PATVIRTINTA 
Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T2-161 
 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
2021–2023 METŲ PROGRAMA 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa 
(toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos 
nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos 
prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 1 punktu, bei kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių 
socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis 
socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, 
keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės 
moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų 
diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims paprastai išryškėja 
tik vėliau, susidūrus su korupcijos pasekmėmis. 

3. Programos paskirtis – korupcijos prevencijos užtikrinimas Palangos miesto 
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijose (Savivaldybės taryboje, Savivaldybės 
administracijoje), biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei kontroliuojamose įmonėse, o taip pat šių 
institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos skaidrumo ir teisėtumo užtikrinimas, tikslinėmis priemonėmis 
užkertant kelią korupcijos atsiradimui bei plėtrai. 

4. Programos strateginės kryptys: 
4.1. korupcijos prevencija, t. y. veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencijos priemonių 

sistema, orientuota į korupcijos atsiradimo ir plėtojimo prielaidų šalinimą; 
4.2. antikorupcinis švietimas, t. y. antikorupcinės kultūros plėtojimas, į antikorupcinę 

veiklą įtraukiant visuomenę, skatinti nepakantumą korupcijai bei didinti visuomenės pasitikėjimą 
Savivaldybės institucijomis, biudžetinėmis ir viešosiomis įstaigomis bei kontroliuojamomis 
įmonėmis. 

5. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Savivaldybėje, skatinti 
visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, atgrasinti asmenis nuo veiksmų, kurie didina 
korupcijos kaip neigiamo socialinio reiškinio sklaidą. 

6. Programa grindžiama teisės aktuose numatytomis korupcijos prevencijos 
priemonėmis, visuomenės ir Savivaldybės institucijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei 
kontroliuojamų įmonių darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu, Savivaldybės ir 

visuomenės bendradarbiavimu, siekiant kompleksiškai šalinti korupcijos kaip neigiamo socialinio 
reiškinio priežastis ir sąlygas. 

7. Programoje vartojamos sąvokos: 
7.1. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

7.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba 
poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo 
sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: 
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piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais 
įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar 
iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų 
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 
legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 
asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama 
kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą; 

7.3. Valstybės ar savivaldybės įstaiga – valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, 
taip pat viešoji įstaiga, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga; 

7.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

8. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 
8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių 
asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

8.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 
8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

8.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 
kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

9. Programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms, 
biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei kontroliuojamoms įmonėms. 

10. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui, ją tvirtina Savivaldybės taryba. 
 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 
ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

11. Tarptautinė organizacija „Transparency International“ (TI) atlieka sociologinį tyrimą 
„Korupcijos suvokimo indeksas“ (KSI)1, kuris parodo, kiek šalyje suvokiama valstybės bei 
savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija (matuojama 100 balų skalėje: 100 balų žymi 
labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuotą). 2020 metais atlikto tyrimo duomenys parodė, kad 60 
balų surinkusi Lietuva tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir pasaulio valstybių žemėlapyje 
užima 35-ąją vietą. Lyginant Baltijos šalių KSI, Lietuva užima vidurinę poziciją, pirmąją vietą 
užleisdama Estijai (75 balai), bet aplenkdama Latviją (57 balai). Lietuvos KSI nuo 2012 metų, nors 
ir nesparčiai, tačiau keičiasi didėjančia tvarka (2012 m. – 54 balai, žemiausias turėtas įvertinimas; 
bei šiuo metu, 2020 m. – 60 balų, t. y. aukščiausias rezultatas). 

12. Europos Komisija 2020 m. birželio mėnesį paviešino kito atlikto reikšmingo tyrimo 
(reprezentatyvios Europos Sąjungos (ES) gyventojų apklausos) „Specialus Eurobarometras Nr. 502: 

Korupcija“2 rezultatus apie požiūrį į korupciją ir korupcijos patirtį. Kaip nurodoma Lietuvos 
rezultatų apžvalgoje, korupcijos patirtis Lietuvoje 2019 m. siekė 8% – tiek respondentų nurodė, kad 
per pastaruosius 12 mėnesių patys patyrė arba tapo korupcijos atvejo liudininkais. Korupcijos 
paplitimo mastą indikuoja ir tai, kad 28% respondentų nurodė asmeniškai pažįstantys bent vieną 

asmenį, kuris ima ar yra ėmęs kyšius. 

 
1 Tyrimo „Korupcijos suvokimo indeksas 2020“ (KSI) rezultatai skelbiami viešai: www.stt.lt (Analitinė antikorupcinė 

žvalgyba/Korupcijos suvokimo indeksas) arba www.transparency.lt (Tyrimai/Korupcijos suvokimo indeksas (KSI)); 

2 Tyrimo „Pasaulinis korupcijos barometras“ duomenys taip pat skelbiami viešai: www.stt.lt (Analitinė antikorupcinė 
žvalgyba/Eurobarometras); 

https://stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/korupcijos-suvokimo-indeksas-ksi/7436
https://stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/korupcijos-suvokimo-indeksas-ksi/7436
https://www.transparency.lt/korupcijos-suvokimo-indeksas-ksi/
https://stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/eurobarometras/7435
https://stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/eurobarometras/7435
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13. Lietuvos gyventojų, verslininkų ir valstybės tarnautojų požiūris į korupciją 
įvertinamas pasitelkiant sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis“3. 2020 metais 
atliekamo sociologinio tyrimo metu išnagrinėta apklaustųjų asmeninė patirtis susiduriant su 
korupciniais atvejais bei įvertintas Lietuvos visuomenės antikorupcinis potencialas. Tyrimo tikslas 
– įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje, uždaviniai – įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, 
nustatyti respondentų korupcinę patirtį bei įvertinti antikorupcinį potencialą. Apklausti gyventojai, 
verslo atstovai ir valstybės tarnautojai korupcijos problemą šiuo metu mini panašiu intensyvumu: 
tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcija užima 5-tą vietą (35%) (po mažų 
atlyginimų, sveikatos apsaugos, kylančių kainų ir bedarbystės); įmonių vadovai korupciją taip pat 
mini 5-oje vietoje (30%), o valstybės tarnautojai – 4-oje vietoje (33%). Apklausos duomenys taip 
pat padėjo nustatyti: 

13.1. gyventojų nuomone, labiausiai korumpuotos institucijos yra sveikatos apsaugos 
institucijos (51%), teismai (37%), Seimas (33%), savivaldybės (22%); verslo atstovų nuomone, 
labiausiai korumpuoti yra teismai (32%), sveikatos apsauga (31%), savivaldybės (29%), Seimas 
(27%); valstybės tarnautojai atvirame klausime kaip labiausiai korumpuotas įstaigas nurodė sveikatos 
apsaugos institucijas (47%), savivaldybes (39%), Seimą ir teismus (po 30%); 

13.2. dauguma gyventojų mano, kad kyšis padeda spręsti problemas (net 71% 

apklaustųjų), su šia nuomone sutinka 44% apklaustų įmonių vadovų bei 24% valstybės tarnautojų. 
18% apklaustų gyventojų bei 5% įmonių vadovų pažymėjo, jog duotų kyšį, kad išspręstų savo 
problemas. Kiti 42% apklaustų gyventojų ir 20% įmonių vadovų pažymėjo, kad tai priklauso nuo 
aplinkybių; 

13.3. sprendžiant, kokios institucijos ir socialinės grupės labiausiai gali prisidėti prie 
korupcijos mažinimo, gyventojai dažniausiai teigė, kad tai STT (56%), Seimas (54%) ir Vyriausybė 
(52%); valstybės tarnautojai pirmiausiai nurodė Seimą ir teisėsaugos institucijas (po 66%), taip pat 
Vyriausybę (63%). Apklausoje dalyvavę respondentai nepriskyrė savivaldybių prie institucijų ir 
socialinių grupių, galinčių prisidėti prie realaus korupcijos sumažinimo; 

13.4. Apie dalyvavimą antikorupcinėje veikloje 50% sociologiniame tyrime dalyvavusių 
gyventojų, 66% verslo atstovų bei 88% valstybės tarnautojų pažymėjo, kad žino, kur kreiptis; tik 
19% gyventojų, 28% verslo atstovų ir 53% valstybės tarnautojų praneštų apie korupciją bei 8% 
gyventojų, 8% verslo atstovų ir 28% valstybės tarnautojų norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje. 

14. Akivaizdu, kad korupcija yra neigiamas socialinis reiškinys, keliantis grėsmę teisinei 
valstybei, demokratijai ir žmogaus teisėms, iškreipiantis socialinį teisingumą, keliantis pavojų 
valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Savivaldybės 
privalo prisidėti prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 
programos įgyvendinimo, korupcijos atsiradimo ir plėtojimo prielaidų šalinimo bei korupcijos 
apraiškų naikinimo. 

15. Galima išskirti šias pagrindines korupcijos pasireiškimo prielaidų grupes: 
15.1. bendrosios (pvz., nedarbas, nedideli valstybės tarnautojų atlyginimai, neišvystytas 

visuomenės nepakantumas korupcijai kaip neigiamam socialiniam reiškiniui, piliečių pasyvumas 
antikorupcinėje veikloje, per mažas dėmesys korupcijos prevencijos priemonėms, kuriomis būtų 
didinamas viešumas ir atvirumas, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ar priimant 
sprendimus ir kt.); 

15.2. teisinės (tokios kaip teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos, 
teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas, svarbiausių valstybės tarnautojų profesinio elgesio ir 
veiklos etikos taisyklių nesilaikymas ir kt.); 

15.3. institucinės (pvz., netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, 
motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė 
dalyvauti antikorupcinėje veikloje, nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas ir pan.). 

16. Savivaldybėje veikia teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema: veiklą 
vykdo 9-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui sudaryta Palangos miesto savivaldybės 
Antikorupcijos komisija, vykdoma korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

 
3 Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“ išsami ataskaita, santrauka ir apklausos duomenys skelbiami viešai: 
www.stt.lt (Korupcijos prevencija/Analitinė antikorupcinė žvalgyba/Lietuvos korupcijos žemėlapis). 

https://stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
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planas, kasmet yra atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pasirinktoje (-ose) 
srityje (-yse), rengiamų norminių teisės aktų projektai yra vertinami antikorupciniu požiūriu, nuolat 
vykdomas antikorupcinis švietimas ir informavimas, Savivaldybės interneto svetainėje yra skelbiama 
ir nuolat atnaujinama informacija apie Savivaldybės veiklą. Vykdant korupcijos prevencijos veiklą 
Savivaldybėje: 

16.1. veiklą vykdo 9-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui sudaryta Palangos miesto 
savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (sudaryta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 
m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-145 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“), kurios tikslas – 
pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje 
išskiriant prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, 
didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, nagrinėti korupcijos ir su ja susijusius reiškinius 
ir atvejus bei priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais. Antikorupcijos komisija veiklą vykdo 
pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-105 „Dėl 
Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu 
patvirtintus nuostatus; 

16.2. 2018–2020 metų laikotarpiu galiojo Palangos miesto savivaldybės korupcijos 
prevencijos 2018–2020 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtinti Palangos 

miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T2-21 „Dėl Palangos miesto 
savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“, kuriame numatytos 
korupcijos prevencijos priemonės didžiąja dalimi yra įgyvendintos; 

16.3. kasmet yra atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pasirinktoje (-
ose) srityje (-yse), o išvada yra skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, 
skyriuje „Korupcijos prevencija“: 

16.3.1.  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 metais atliktas Palangos 
miesto savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo 
srityje bei Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių kontrolės, tiek kiek tai yra susiję su statinių 
nepriežiūra, srityje; 

16.3.2. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 metais atliktas Palangos 
miesto savivaldybės nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį ar apleistų nekilnojamojo turto 
objektų nustatymo, šių objektų sąrašų sudarymo ir keitimo srityje bei licencijų verstis mažmenine 
prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo statiniuose, naudojamuose ne pagal paskirtį, avarinės 
būklės statiniuose bei neįregistruotuose statiniuose srityje; 

16.3.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018 metais atliktas savivaldybės 
socialinio būsto fondo sudarymo ir jo remonto, socialinio būsto nuomos (atkreipiant dėmesį į 
socialinio būsto įsigijimą teisės aktų nustatyta tvarka) bei valstybei nuosavybės teise melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių valdymo ir naudojimo patikėjimo teise (atkreipiant dėmesį į melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių remonto / rekonstrukcijos darbų įsigijimą teisės aktų nustatyta tvarka, 
sutarčių vykdymo kontrolę) srityse; 

16.4. nuolat kreipiamasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl 
informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Savivaldybės administracijoje, vadovaujamas 
pareigas (vadovas ar jo pavaduotojas) biudžetinėse ar viešosiose įstaigose ir kontroliuojamose 
įmonėse; 

16.5. yra atliekamas Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 
rengiamų norminių teisės aktų projektų vertinimas antikorupciniu požiūriu vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi bei Teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių 
patvirtinimo“ 1 punktu; 

16.6. nuolat vykdomas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis), biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų įmonių darbuotojų 
antikorupcinis švietimas; 

16.7. įdiegta ir tinkamai funkcionuoja „vieno langelio“ principu veikianti fizinių ir 
juridinių asmenų aptarnavimo, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas, sistema; 
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16.8. Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt viešinamos galimybės ir būdai 
(telefonu ar el. paštu) pranešti apie Savivaldybės institucijose, įstaigose ar įmonėse pastebėtus 
galimus korupcijos atvejus; 

16.9. vadovaujantis nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos pranešėjų 
apsaugos įstatymu Savivaldybėje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas; 

16.10. Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt skelbiama ir nuolat atnaujinama 
visa būtina su Savivaldybės veikla susijusi informacija (struktūra ir kontaktai, korupcijos prevencija, 
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, darbo užmokestis, viešieji pirkimai, teritorijų planavimas ir 
statyba, licencijos ir leidimai ir kt.) vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 
m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais); 

16.11. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2017 m. 
gruodžio 27 d. pateikė vidaus audito ataskaitą Nr. CSVA3-3 „Korupcijos rizikos valdymo 
vertinimas“, kurioje numatytos rekomendacijos yra įgyvendintos vadovaujantis Rekomendacijų, 
pateiktų 2017 m. gruodžio 27 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. CSVA3-3 „Korupcijos rizikos 
valdymo vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-101 „Dėl rekomendacijų, pateiktų 
vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. 
 

III. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
 

17.  Įvertinus Savivaldybės veiklos situacijos analizę antikorupciniu požiūriu, keliami šie 
Programos tikslai bei uždaviniai kiekvienam nurodytam tikslui pasiekti: 

17.1. Pirmasis tikslas – didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės 
institucijomis (Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, Savivaldybės 
biudžetinėmis ir viešosiomis įstaigomis bei kontroliuojamomis įmonėmis). 

Šiam tikslui pasiekti nustatomi šie uždaviniai: 
17.1.1. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, siekiant didesnio sprendimų ir 

procedūrų skaidrumo bei viešumo; 
17.1.2. didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus; 
17.1.3. stiprinti Savivaldybėje įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą. 
17.2. Antrasis tikslas – skatinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, 

netoleravimą bei nepakantumą jai Palangos mieste. 
Uždaviniai šiam tikslui pasiekti: 
17.2.1. vykdyti visuomenės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų 

(darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų 
įmonių vadovų ir/ar asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, antikorupcinį švietimą; 

17.2.2. sukurti ir įgyvendinti nulinės tolerancijos korupcijai politiką, taip stiprinti 
tarnautojo ir darbuotojo autoritetą bei ugdyti pagarbą vienas kitam; 

17.2.3. skelbti viešai informaciją apie Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei 
kitą su korupcijos prevencija susijusią informaciją. 

17.3. Trečiasis tikslas – atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Palangos 
miesto savivaldybėje. 

Tikslui pasiekti pasitelkiamas uždavinys: 

17.3.1. nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis)) požiūrį į korupciją, įvertinti jų 
korupcinę patirtį kreipiantis į Savivaldybės institucijas, įstaigas ir kontroliuojamas įmones, nustatyti 
labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės institucijų, įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos 
sritis bei bendrą korupcijos paplitimo lygį Savivaldybėje. 

18. Programoje nustatytų tikslų ir uždavinių pasiekimas yra vertinamas vadovaujantis 
šiais kokybės ir kiekybės rodikliais: 

18.1. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano nustatyta tvarka ir terminais 
įgyvendintų priemonių skaičius; 
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18.2. oficialių ir anoniminių pranešimų (skundų) apie galimai padarytas korupcinio 
pobūdžio veikas Savivaldybės institucijose (Savivaldybės taryboje ir Savivaldybės administracijoje), 
biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei kontroliuojamose įmonėse skaičius; 

18.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu pasirinktoje (-ose) Savivaldybės 
institucijų veiklos srityje (-yse); 

18.4. parengtų Savivaldybės teisės aktų projektų, įvertintų antikorupciniu požiūriu, 
skaičius; 

18.5. didėjančiu nepakantumu korupcijai; 
18.6. Savivaldybės administracijos, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei 

kontroliuojamų įmonių darbuotojų antikorupcinio švietimo rezultatai (mokymų, seminarų ar kitų 
organizuotų renginių bei jų dalyvių skaičius). 

19. Atskiri Programos uždaviniai vertinami pagal priemonių plane nustatytus laukiamo 
rezultato vertinimo kriterijus. 

20. Pagrindiniu ir svarbiausiu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs 
visuomenės pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis (Savivaldybės taryba ir Savivaldybės 
administracija, biudžetinėmis ir viešosiomis įstaigomis bei kontroliuojamomis įmonėmis). 
 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, 
ATSKAITOMYBĖ IR KONTROLĖ 

 
21. Programai įgyvendinti sudaromas Palangos miesto savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas (Programos priedas), 
kuriame numatomos Programos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, atsakingi 
vykdytojai, siekiami rezultatai bei įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Palangos miesto savivaldybės 
korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas yra 
neatskiriama šios Programos dalis. 

22. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 
priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

23. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, Programos 
įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje 
atsako Savivaldybės tarybos sudaryta Antikorupcijos komisija. 

24. Programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių vykdymą 
koordinuoja ir kontroliuoja Antikorupcijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės administracija, 
Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys. 

25. Programos priemonių įgyvendinimo plane nurodyti atsakingi vykdytojai 
einamiesiems metams pasibaigus iki sausio 15 d. raštu pateikia Antikorupcijos komisijai ataskaitą 
(informaciją) apie priemonės įgyvendinimo eigą ir jos veiksmingumą. Antikorupcijos komisijos 
prašymu Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti atsakingi vykdytojai privalo pateikti 
konkrečios priemonės įgyvendinimą pagrindžiančius duomenis. 

26. Antikorupcijos komisija gautą informaciją įvertina ir apibendrina kiekvienais metais 
iki kovo 1 dienos. Apibendrinta praėjusių metų Programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 
vykdymo ataskaita pateikiama Savivaldybės merui bei skelbiama viešai Savivaldybės interneto 
svetainėje www.palanga.lt, skyriuje „Korupcijos prevencija“. 

27. Prireikus Antikorupcijos komisija nedelsdama imasi priemonių šalinti nustatytas 
kliūtis ir problemas, dėl kurių gali būti nepasiekti Programos tikslai ir uždaviniai, laiku neįvykdytos 

priemonių plano priemonės. 
28. Programos veiksmingumo stebėseną ir korupcijos rizikos valdymo vertinimą atlieka 

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. 
29. Už šios Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje 

nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
30. Rengiant naujo laikotarpio Programos projektą, atsižvelgiama į Programos 

įgyvendinimo vertinimo rezultatus. Naujo laikotarpio Programa ir jos įgyvendinimo priemonių 
planas teikiami Savivaldybės tarybai tvirtinti ne vėliau kaip praėjus 3 (trims) mėnesiams po 
Programos galiojimo pabaigos. 
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V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 
31. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų Savivaldybės biudžeto asignavimų ir 

kitų finansavimo šaltinių. 
32. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti 

numatytas papildomas finansavimas. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

33. Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas ir 
rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, Antikorupcijos komisijos veiklos ar Programos 
įgyvendinimo ataskaitą bei kitas reikšmingas aplinkybes, Programa ir/ar jos įgyvendinimo 
priemonių planas gali būti keičiami ir/ar papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu, tačiau ne 
vėliau kaip likus 6 (šešiems) mėnesiams iki Programos įgyvendinimo pabaigos. 

34. Pasiūlymus dėl Programos ir/ar jos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir/ar 
papildymo Savivaldybės administracijai ar Antikorupcijos komisijai gali teikti Savivaldybės 

institucijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos, kontroliuojamos įmonės, bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos, gyventojai bei visi kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

35. Su Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu visi Savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojai (darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis) supažindinami per dokumentų 
valdymo sistemą (DVS) „Kontora“. Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos bei 
kontroliuojamos įmonės apie patvirtintą Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 
informuojamos per DVS „Kontora“ modulį „Raštinė“. 

36. Programa, jos įgyvendinimo priemonių planas ir jo ataskaita skelbiami Palangos 
miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, skyriuje „Korupcijos prevencija“. 

_____________________



 

Palangos miesto savivaldybės 2021–2023 metų 
korupcijos prevencijos programos 
priedas 

 
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2023 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 
 

1 TIKSLAS. DIDINTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS (SAVIVALDYBĖS TARYBA, 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMIS IR VIEŠOSIOMIS ĮSTAIGOMIS BEI 
KONTROLIUOJAMOMIS ĮMONĖMIS). 

1 uždavinys. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, siekiant didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo bei viešumo. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.1.1. 

Viešinti ir nuolat atnaujinti visą privalomą skelbti 
informaciją apie Savivaldybės veiklą (ypač 
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą) vadovaujantis 
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 
nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 
aprašo patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 
reikalavimais. 

Savivaldybės 
administracijos 
padalinių vadovai ir/ar 
kiti paskirti atsakingi 
asmenys pagal 
kompetenciją 

Kasmet 
iki kiekvieno 

ketvirčio pabaigos 

Teisės aktų nustatyta tvarka ir 
terminais paskelbta ir nuolat 
atnaujinama informacija apie 
Savivaldybės veiklą interneto 
svetainėje www.palanga.lt. 

1.1.2. 

Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt 
reguliariai atnaujinti paslaugų teikimo aprašus, siekiant 
supaprastinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo 

procedūras. 

Naujai pateiktų ir/ar atnaujintų 
esamų administracinių paslaugų 
aprašymų skaičius. 

1.1.3. 

Viešinti informaciją apie nustatytus pažeidimus 
nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus 
Savivaldybės veiklos kompetencijos srityse, informuoti 
apie šiuos pažeidimus prašymus nagrinėjusius 
(nagrinėjančius) valstybės tarnautojus (darbuotojus, 

Savivaldybės 
administracijos Juridinis 
ir personalo skyrius ir 
kitų Savivaldybės 
administracijos 

Sumažėjęs pažeidimų skaičius, 
nagrinėjant fizinių ir juridinių 
asmenų prašymus Savivaldybės 
veiklos kompetencijos srityse. 
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dirbančius pagal darbo sutartis), sisteminti šią informaciją 
bei kontroliuoti rekomendacijų įgyvendinimą. 

struktūrinių padalinių 
vadovai  

1.1.4. 
Dalyvauti bent 1 (viename) seminare (mokymuose), 
skirtame teisės aktų projektų vertintojams, per metus. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę Savivaldybėje 

Kasmet 
iki 

gruodžio 31 d. 

Organizuotų seminarų (mokymų) 
bei jų dalyvių skaičius. 

2 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.2.1. 

Rengiant norminius teisės aktų projektus, viešinti juos 

Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, 
nustatant terminą pastabų ir pasiūlymų pateikimui. 

Norminių teisės aktų 

rengėjai pagal 
kompetenciją 

Nuolat 
(2021–2023 m.) 

Pateiktų pastabų ir pasiūlymų 

skaičius rengiamiems norminių teisės 
aktų projektams. 

3 uždavinys. Stiprinti Savivaldybėje įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.3.1. 

Kasmet pasirinktoje (-ose) Savivaldybės veiklos srityje (-
yse) teisės aktų nustatytais terminais atlikti korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymą, išvadą teikti STT bei 
vykdyti išvadose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėseną. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę Savivaldybėje 

Kasmet 
iki III ketvirčio 

pabaigos 

Kasmet tam tikroje (-ose) skirtingoje 
(-ose) Savivaldybės veiklos srityje (-
yse) teisės aktų nustatytais terminais 
atliekamas korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymas. 

1.3.2. 

Kontroliuoti, kad Savivaldybės įstaigos (įmonės) kasmet 
teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atliktų korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymą įstaigos (įmonės) 
veiklos srityje bei išvadą pateiktų Savivaldybei. 

Kasmet atliekamas Savivaldybės 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei 
kontroliuojamų įmonių veiklos sričių 
korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas. 

1.3.3. 

Apibendrinti Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

bei kontroliuojamų įmonių pateiktas korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas bei šią 
informaciją skelbti Savivaldybės interneto svetainėje 
www.palanga.lt, skyriuje „Korupcijos prevencija“. 

Kasmet 
iki spalio mėnesio 

pabaigos 

Kasmet apibendrinamos 

Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų bei kontroliuojamų įmonių 
korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymo išvados. 
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1.3.4. 

Kontroliuoti, kad visi valstybės tarnautojai (darbuotojai, 
dirbantys pagal darbo sutartis), Savivaldybės įstaigų ir 
kontroliuojamų įmonių vadovai būtų laiku ir tinkamai 
pateikę privačių interesų deklaracijas, o pasikeitus 
aplinkybėms per nustatytą terminą šiuos deklaracijos 
duomenis atnaujintų. Užtikrinti deklaracijų tvarkymą, 
pateiktų duomenų teisėtumą ir atsakomybės taikymą. 

Savivaldybės 
administracijos Juridinis 
ir personalo skyrius 

Kasmet 
iki kiekvieno 

ketvirčio pabaigos 

Visi valstybės tarnautojai ir jiems 
prilyginti asmenys, laiku pateikę 
privačių interesų deklaracijas ir apie 
tai informavę administracijos 
direktoriaus įgaliotą valstybės 
tarnautoją. 

1.3.5. 

Esant pranešimams (skundams) apie korupcinius 
pažeidimus Savivaldybės institucijose (Savivaldybės 
taryboje ar Savivaldybės administracijoje), biudžetinėse ir 

viešosiose įstaigose ar kontroliuojamose įmonėse, šiuos 
pranešimus (skundus) registruoti. 
Viešinti Savivaldybės interneto svetainėje (skyriuje 
„Korupcijos prevencija“) praėjusiais ir einamaisiais metais 
užfiksuotų tokių pranešimų skaičių. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę Savivaldybėje 

Nuolat 
(2021-2023 m.) 

Gautų bei paskelbtų Savivaldybės 
interneto svetainėje pranešimų 
(skundų) skaičius. 

2 TIKSLAS. SKATINTI KORUPCIJOS, KAIP NEIGIAMO SOCIALINIO REIŠKINIO, NETOLERAVIMĄ BEI NEPAKANTUMĄ JAI 
PALANGOS MIESTE. 

1 uždavinys. Vykdyti visuomenės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų įmonių vadovų ir/ar asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, antikorupcinį 
švietimą. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

2.1.1. 
Organizuoti mokymus bei kitus renginius, skirtus 
antikorupciniam švietimui vykdyti, kviesti juose dalyvauti 
vietos bendruomenių atstovus ir seniūnaičius. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę Savivaldybėje, 

Antikorupcijos komisija 

Kasmet 
iki 

gruodžio 31 d 

Suorganizuotų renginių ir juose 
dalyvavusių asmenų skaičius. 

2.1.2. 

Bent kartą per metus organizuoti mokymus (paskaitą) 

korupcijos prevencijos tema Savivaldybės administracijos 
tarnautojams (darbuotojams) bei Savivaldybės 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių 
vadovams ir/ar asmenims, atsakingiems už korupcijos 
prevenciją. 

Suorganizuotų renginių ir juose 
dalyvavusių asmenų skaičius. 
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2.1.3. 
Antikorupcinį švietimą įtraukti į bendrojo lavinimo 
mokyklų programas. 

Savivaldybės 
administracijos 
Švietimo skyrius, 
Švietimo įstaigų 
vadovai ir/ar asmenys, 
atsakingi už korupcijos 
prevenciją 

Bendrojo lavinimo mokyklų ir 
atnaujintų programų, į kurias 
įtrauktas antikorupcinis švietimas, 
skaičius. 

2 uždavinys. Sukurti ir įgyvendinti nulinės tolerancijos korupcijai politiką, taip stiprinti tarnautojo ir darbuotojo autoritetą bei ugdyti 
pagarbą vienas kitam. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

2.2.1. 

Parengti ir patvirtinti Dovanų, gautų pagal tarptautinį 
protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų 
dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo 
tvarkos aprašą. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę Savivaldybėje 

Iki 2021-12-31 

Parengtas, Savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu 
patvirtintas ir paskelbtas Dovanų, 
gautų pagal tarptautinį protokolą ar 
tradicijas, taip pat reprezentacijai 
skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, 
registravimo ir saugojimo tvarkos 
aprašas. 

3 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei kitą su korupcijos prevencija susijusią 
informaciją. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

2.3.1. 

Skatinti gyventojus pranešti apie jiems žinomus 
korupcinio pobūdžio pažeidimus, apie galimus pranešimo 
būdus informuoti Savivaldybės interneto svetainėje 
www.palanga.lt, skyriuje „Korupcijos prevencija“. Nuolat 

atnaujinti šią informaciją. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę Savivaldybėje, 

Savivaldybės įstaigų ir 
kontroliuojamų įmonių 
vadovai ir/ar asmenys, 
atsakingi už korupcijos 
prevenciją 

Kasmet 

iki 
liepos 1 d. 

Sudarytos galimybės ir skelbiama 

informacija apie galimybę pranešti 
dėl žinomo korupcinio pobūdžio 
pažeidimo. 

2.3.2. 

Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų 
bei kontroliuojamų įmonių interneto svetainėse būtų 
skelbiama informacija apie galimybes ir būdus pranešti dėl 
asmenims žinomų galimų korupcijos atvejų (Savivaldybės 
telefono numeris ir el. pašto adresas). 
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2.3.3. 

Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, 
skyriuje „Korupcijos prevencija“ paskelbti Programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą. Taip pat skelbti kitą 
būtiną su korupcijos prevencija susijusią informaciją 
(Antikorupcijos komisijos veikla, korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymas, teisės aktų projektų vertinimas 
antikorupciniu požiūriu, teisės aktai, aktualios nuorodos 
ir kt.). Nuolat šią informaciją atnaujinti. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę Savivaldybėje 

Kasmet 
iki kiekvieno 

ketvirčio pabaigos 

Užtikrintas Savivaldybėje 
įgyvendinamų korupcijos 
prevencijos priemonių viešumas. 

2.3.4. 

Kontroliuoti, kad Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų bei kontroliuojamų įmonių interneto svetainėse, 

skyriuje „Korupcijos prevencija“ būtų skelbiama ir nuolat 
atnaujinama informacija, susijusi su korupcijos 
prevencijos veikla įstaigoje, įmonėje. 

3 TIKSLAS. ATLIKTI ANTIKORUPCINĖS SITUACIJOS VERTINIMĄ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE. 

1 uždavinys. Nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis)) požiūrį į korupciją, įvertinti jų korupcinę patirtį kreipiantis į Savivaldybės institucijas, įstaigas ir 
kontroliuojamas įmones, nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės institucijų, įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos 
sritis bei bendrą korupcijos paplitimo lygį Savivaldybėje. 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

3.1.1. 

Atlikti Savivaldybės gyventojų apklausą, pateikiant 
klausimus apie jų požiūrį į korupciją bei korupcinę patirtį 
kreipiantis į Savivaldybės institucijas (Savivaldybės tarybą 
ir Savivaldybės administraciją), biudžetines, viešąsias 
įstaigas ir kontroliuojamas įmones. 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 

kontrolę Savivaldybėje, 

Antikorupcijos komisija 

Iki 2023-07-01 

Apibendrinta informacija apie tyrimo 
(-ų) metu nustatytą Savivaldybės 
gyventojų ir Savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojų 
(darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis) požiūrį į korupciją, jų 

korupcinę patirtį Savivaldybės 
institucijose, įstaigose ir 
kontroliuojamose įmonėse, labiausiai 
korupcijos paveiktas veiklos sritis bei 
bendrą korupcijos paplitimo lygį 
Savivaldybėje. 

3.1.2. 

Atlikti korupcijos toleravimo indekso tyrimą Savivaldybės 

administracijoje, apklausiant valstybės tarnautojus ir 
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pateikiant 
klausimus apie požiūrį į korupciją, korupcinę patirtį, 
pasirengimą pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį, 
apie jiems žinomas Savivaldybėje įgyvendinamas 
korupcijos prevencijos priemones ir kt. 
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3.1.3. 
Esant poreikiui, pagal antikorupcinės aplinkos analizės 
rezultatus, pakoreguoti ir/ar papildyti Programą ir/ar jos 
įgyvendinimo priemonių planą. 

_______________________ 
 


