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Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

I. TIKSLAS – mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, didinti skaidrumo kultūrą. 

1 uždavinys. Tobulinti antikorupcinę aplinką. 

5. Savivaldybės įstaigose ir įmonėse neįdiegti 

antikorupcinio elgesio standartai 

(antikorupcinio elgesio kodeksai ar taisyklės, 

kuriuose, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką, 

išsamiai būtų nustatyti  pagrindiniai 

darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio 

elgesio standartai, kuriais siekiama užtikrinti 

sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos 

netoleravimą, taip pat aprašomi pavyzdiniai 

galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir 

darbuotojų veiksmai su jais susidūrus). 

Savivaldybės įstaigose ir 

įmonėse įdiegti antikorupcinio 

elgesio standartai. 

Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių 

kuratoriai 

2022 metai Parengti ir teisės aktais 

patvirtinti antikorupcinio elgesio 

standartai. 

Švietimo paslaugų centro etikos kodeksas, patvirtintas Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2022-03-10 įsakymu Nr. SV(77)-8(1.2); 

Švietimo paslaugų centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2022-04-19 įsakymu Nr. SV(77)-10(1.2). 

 

2 uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, veiklą 

7. Neužtikrintas veiksmingas Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 

nuostatų įgyvendinimas. 

Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą.  

Savivaldybės 

įstaigų, įmonių 

kuratoriai 

Iki 2022 m. II 

ketvirčio 

pabaigos 

Savivaldybės įstaigose, 

įmonėse paskirti asmenys, 

atsakingi už korupcijai atsparios 
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Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

aplinkos kūrimą. Informacija 

apie atsakingą asmenį skelbiama 

Savivaldybės įstaigos, įmonės 

interneto svetainėje. 

Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2017-04-19 įsakymu Nr. SV(77)-37(1.2) paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. Informacija skelbiama 

Švietimo paslaugų centro interneto svetainėje. 

3 uždavinys. Nustatyti atsparumo korupcijai lygį 

8. Nenustatytas atsparumo korupcijai lygis. Nustatyti atsparumo korupcijai 

lygį vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

patvirtinta Atsparumo 

korupcijai lygio nustatymo 

metodika. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą 

 

Savivaldybės 

įstaigų, įmonių 

kuratoriai 

2022 m. Savivaldybės įstaigose, 

įmonėse nustatytas atsparumo 

korupcijai lygis. 

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė. Atsparumo korupcijai lygis bus nustatomas kai Vyriausybė patvirtins Atsparumo korupcijai 

lygio nustatymo metodiką. 

4 uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą 

9. Neužtikrinamas Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 

dalies (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17 straipsnio 4 

dalies) nuostatų įgyvendinimas, interneto 

svetainėse skelbiami neaktualūs pareigų, 

kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, 

sąrašai. 

Nustatyta tvarka kreiptis į 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

pareigas, numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 

straipsnio 6 dalyje (nuo 2022 m. 

sausio 1 d. 17 straipsnio 4 

dalyje). 

Aktualizuoti Savivaldybės 

interneto svetainėje pareigų, 

kurias siekiantys eiti arba 

einantys asmenys privalomai 

tikrinami kreipiantis į Lietuvos 

Bendrųjų reikalų 

skyrius 

 

Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių 

kuratoriai 

Pareigų, kurias 

siekiantys eiti 

arba einantys 

asmenys 

privalomai 

tikrinami 

kreipiantis į 

Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų 

tyrimų tarnybą, 

sąrašai 

aktualizuojami 

kas ketvirtį. 

Privaloma 

tvarka, numatant 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas priimant į įstaigą 

nepriekaištingos reputacijos 

asmenis. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje aktualizuojami 

pareigų, kurias siekiantys eiti 

arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami kreipiantis 

į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą, 

sąrašai.  

Kreiptasi dėl visų asmenų, 

siekusių eiti pareigas, kai 

kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą 
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Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybą, sąrašai. 

priimti į 

nurodytas 

pareigas. 

informacijos yra privaloma (100 

proc.), kreipimųsi skaičius. 

Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2021-12-21 įsakymu Nr. SV (77)-49(1.2) patvirtinta Švietimo paslaugų centro pareigybė, dėl kurios, prieš skiriant 

asmenį į pareigas, prašoma Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) raštu pateikti informaciją apie skirtiną asmenį – direktoriaus 

pavaduotojas. Švietimo paslaugų centro interneto svetainėje skelbiami aktuali informacija. 

II. TIKSLAS – didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinti juos įsitraukti į antikorupcinę veiklą, užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo 

principo taikymą. 

4 uždavinys. Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu pateiktas rekomendacijas 

19. Savivaldybės įstaigų ir įmonių interneto 

svetainėse rubrikoje „Korupcijos prevencija“ 

neskelbiama informacija apie korupcijos 

prevencijos priemonių, kurias įstaiga privalo 

vykdyti, įgyvendinimą. Neužtikrinamas 

vykdomų antikorupcinių priemonių 

viešinimas. 

Savivaldybės įstaigų ir įmonių 

interneto svetainėse skelbiama 

informacija apie korupcijos 

prevencijos priemonių, kurias 

įstaiga privalo vykdyti, 

įgyvendinimą. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą 

 

Savivaldybės 

įstaigų ir įmonių 

kuratoriai 

Kasmet iki 

gruodžio 1 d. 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių interneto svetainėse 

skelbiama informacija apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių, kurias įstaiga privalo 

vykdyti, įgyvendinimą. 

Švietimo paslaugų centre atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir 2022 m. rugsėjo 29 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijai pateikta motyvuota 

išvada, kuri yra skelbiama Švietimo paslaugų centro interneto svetainėje. 

Švietimo paslaugų centro interneto svetainėje skelbiama aktuali informacija apie korupcijos prevencijos priemones, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą. 

 

___________________________ 


