
 

                                                                                                                                           

                                                                                          

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANO (PRIEMONIŲ, NUSTATYTŲ VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS 

PAGALBOS STOČIAI)  ATASKAITA UŽ 2015 METUS 

 

Priemo- 

nės Nr.  

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijai Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultatai Informacija apie 

priemonės 

vykdymą 
1 2 3 4 5 6 7 

5.1. 

Teisės aktų 

nustatyta tvarka 

registruoti 

nusišalinusius 

(nušalintus) nuo 

pavesto darbo 

(užduoties) atvejus 

Nusišalinusių nuo 

pavesto darbo 

(užduoties) skaičius 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Dokumentų ir 

personalo valdymo 

skyriaus vedėjas 

Nuolat 

Asmenims nusišalinus nuo 

pavesto darbo ar užduoties 

svarstant klausimus ir 

priimant sprendimus tais 

atvejais, kai kyla viešųjų ir 

privačių interesų konfliktas, 

bus užtikrintas priimamų 

sprendimų skaidrumas, 

sumažinta  tarnautojų 

galimybė pasinaudoti 

tarnybine padėtimi siekiant 

naudos sau ar artimiems 

asmenims 

Nusišalinimų 

registruota nebuvo 



5.3. 

Vykdyti asmenų, 

siekiančių eiti 

valstybės ar 

Savivaldybės 

įstaigose ir įmonėse, 

priėmimo į pareigas 

tikrinimo tvarką, 

vadovaujantis LR 

korupcijos 

prevencijos įstatymo 

9 straipsniu 

Privalomai tikrintinų 

ir faktiškai patikrintų 

asmenų skaičiaus 

santykis 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įmonių 

ir įstaigų vadovai, 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Dokumentų ir 

personalo valdymo 

skyrius 

Prieš skiriant į 

pareigas 

Asmenys į vadovaujančias 

pareigas bus priimami juos 

patikrinus Specialiųjų tyrimų 

tarnybai, todėl prieš priimant 

bus akivaizdu, ar asmens 

reputacija nėra priekaištinga 

Į STT kreiptasi 

nebuvo, nes į 

pareigas nebuvo 

priimami asmenys, 

kuriuos privalu 

tikrinti teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

6.1. 

Tirti gaunamą 

informaciją apie 

galimai korupcinę 

Alytaus rajono 

savivaldybės tarybos 

narių, savivaldybės 

administracijos 

padalinių valstybės 

tarnautojų ir 

darbuotojų ir 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių darbuotojų 

veiklą 

Gautų ir ištirtų 

pranešimų apie 

galimai korupcinę 

6.1 priemonėje 

nurodytų asmenų 

veiklą skaičiaus 

santykis 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

antikorupcijos 

komisija, Alytaus 

rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Dokumentų ir 

personalo valdymo 

skyriaus vedėjas 

Nuolat 

Ištyrus gaunamus pranešimus 

apie galimai korupcinę 6.1 

priemonėje nurodytų asmenų 

veiklą, bus išsiaiškinta, ar 

asmenys nėra padarę 

korupcinio pobūdžio veikų ir 

ar minėti asmenys yra 

nepriekaištingos reputacijos 

Informacijos apie 

galimai korupcinę 

įstaigos 

darbuotojų veiklą 

nebuvo gauta 



6.2. 

Pranešti teisėsaugos 

institucijoms pagal 

kompetenciją apie 

galimai korupcinę 

veiklą, jei kyla 

pagrįstų įtarimų dėl 

galimai 

nusikalstamos ar 

turinčios 

baudžiamojo 

nusižengimo 

požymių veikos 

įvykdymo 

 

Gautų pranešimų 

apie galimai 

korupcinio pobūdžio 

veikas ir perduotų 

teisėsaugos 

institucijoms 

pranešimų apie 

korupcines veikas 

skaičiaus santykis 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

antikorupcijos 

komisija 

Nuolat 

Padės užtikrinti kvalifikuotą 

galimai nusikalstamų ar 

baudžiamojo nusižengimo 

požymių turinčių veikų 

tyrimą 

Informacijos apie 

galimai korupcinę 

įstaigos 

darbuotojų veiklą 

nebuvo gauta, todėl 

į teisėsaugos 

institucijas nebuvo 

kreiptasi 

7.1. 

Alytaus rajono 

savivaldybėje 

pavaldžiose 

įstaigose ir įmonėse 

sudaryti galimybes 

pateikti gyventojams 

anonimines anketas 

apie korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

savivaldybėje, 

įstaigose ar  

įmonėse 

Gyventojai, būdami 

užtikrinti dėl 

anonimiškumo, galės 

saugiai  reikšti 

nuomonę apie jiems 

žinomas korupcijos 

apraiškas šioje 

priemonėje 

nurodytose įstaigose 

ir įmonėse 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros ir viešųjų 

ryšių skyriaus 

vedėjo 

pavaduotojas,  

Dokumentų ir 

personalo valdymo 

skyriaus vedėjai, 

seniūnai, Alytaus 

rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai 

Nuolat 

Sudaryta galimybė Alytaus 

rajono savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ar įmonių 

interneto tinklalapiuose bei 

įstaigų ar įmonių patalpose 

pateikti gyventojams 

anonimines anketas apie 

korupcijos apraiškas 

Vykdoma 

Išleistas 

direktoriaus 

įsakymas dėl 

klausimyno apie 

korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

įstaigoje formos 

patvirtinimo, 

klausimynai bus 

pradedami teikti 

interesantams 



7.3. 

Užtikrinti galimybę 

asmenims 

anonimiškai pranešti 

apie korupcines 

apraiškas 

savivaldybėje ar jai 

pavaldžiose įmonėse 

ir įstaigose telefonu 

ir elektroniniu paštu 

Gautų telefoninių ir 

elektroninių 

pranešimų, susijusių 

su pranešimais apie 

korupcijos apraiškas, 

skaičius. Jų 

kasmetinė dinamika. 

Gautų telefonu 

pranešimų ir 

pranešimų, kurių 

pagrindu atlikus 

patikrinimą, 

korupcijos faktai 

pasitvirtino, 

skaičiaus santykis 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai 

Nuolat 

 

Išanalizavus gautus 

pranešimus, bus galima 

reaguoti į galimai korupcinio 

pobūdžio veikas, jas tirti, o 

esant pagrindui – perduoti 

medžiagą kompetentingoms 

institucijoms 

 

Anoniminių 

pranešimų nebuvo 

gauta 

7.5.  

Visose savivaldybių 

įstaigų interneto 

svetainėse įdėti 

reklaminius 

skydelius (banerius) 

su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcijos 

apraiškomis 

Įdėtas reklaminis 

skydelis (beneris) su 

nuoroda 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Informacinių 

technologijų 

skyrius 

2015-12-31 

Visuomenė bus nukreipiama 

į institucijas, kurioms gali 

pranešti apie korupcijos 

apraiškas tiesiogiai 

Įstaigos interneto 

svetainėje 

www.alytausgmp.lt 

skyrelyje 

„Korupcijos 

prevencija“ įdėtas 

reklaminis skydelis 

(beneris) su 

nuoroda 

http://www.alytausgmp.lt/


8.1. 

Skelbti viešai – 

Alytaus rajono 

savivaldybės, jai 

pavaldžių įmonių ar 

įstaigų 

tinklalapiuose 

informaciją apie 

patvirtintas 

korupcijos 

prevencijos 

programas, 

atsakingų už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę asmenų 

kontaktus 

Paskelbta įstaigos ar 

įmonės interneto 

tinklalapyje 

korupcijos 

prevencijos 

programa, atsakingų 

už  korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

asmenų kontaktai 

 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Kultūros ir viešųjų 

ryšių skyriaus  

 

Nuolat 

 

Visuomenė bus supažindinta 

su vykdomomis korupcijos 

prevencijos priemonėmis, 

galės aktyviau dalyvauti 

antikorupcijos veikloje 

Skelbiama įstaigos 

tinklalapyje 

8.2.  

Skelbti viešai – 

Alytaus rajono 

savivaldybės, jai 

pavaldžių įmonių ar 

įstaigų 

tinklalapiuose 

informaciją apie  

įgyvendintas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Paskelbtų pranešimų 

apie įgyvendintas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones skaičius. 

Jų kasmetinė 

dinamika 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Kultūros ir viešųjų 

ryšių skyriaus 

Per savaitę nuo 

atitinkamos 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės 

įvykdymo 

Visuomenė bus supažindinta 

su vykdomomis korupcijos 

prevencijos priemonėmis, 

galės aktyviau dalyvauti 

antikorupcijos veikloje 

Ataskaita apie 

Alytaus rajono 

savivaldybės 2015-

2019 m. korupcijos 

prevencijos  

programos 

priemonių plano 

įgyvendinimą 

įstaigoje skelbiama 

įstaigos tinklalapyje 



 10.1.  

Organizuoti 

seminarus ir kursus 

įstaigų ir įmonių 

darbuotojams ir 

tarnautojams 

korupcijos 

prevencijos 

klausimais 

Suorganizuotų 

seminarų įstaigų ir 

įmonių darbuotojams 

korupcijos 

prevencijos 

klausimais skaičius. 

10 proc.  padidėjęs 

mokymus 

antikorupcijos tema 

išklausiusių 

savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

darbuotojų ir 

tarnautojų skaičius, 

lyginant su 

praėjusiais metais. 

Kursų ir seminarų 

valandų skaičius, 

tenkantis vienam 

kursus išklausiusiam 

valstybės tarnautojui 

ar darbuotojui 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovai, 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Dokumentų ir 

personalo valdymo 

skyriaus vedėjas 

2015-2019 

Darbuotojai ir tarnautojai bus 

supažindinti su korupcijos 

prevencijos būdais, 

priemonėmis ir vengs galimų 

korupcijos pasireiškimo 

apraiškų jų veikloje 

Kadangi Alytaus 

rajono savivaldybės 

korupcijos 

prevencijos 

programa 

patvirtinta 

antrajame 2015 m. 

pusmetyje, lėšos 

seminarų 

organizavimui 2015 

m. nebuvo 

planuojamos.  

Sudarant įstaigos 

2016 m. biudžetą 

bus analizuojamos 

galimybės skirti 

lėšų 10.1 priemonės 

įgyvendinimui 



10.2. 

Užtikrinti, kad 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių darbuotojai 

ir tarnautojai būtų 

pasirašytinai 

supažindinti su 

įstaigoje / įmonėje 

priimtais 

dokumentais, 

susijusiais su 

atitinkamų teisių ir 

pareigų nustatymu 

korupcijos 

prevencijos ir 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

srityse 

Priimtų dokumentų, 

susijusių su 

atitinkamų teisių ir 

pareigų nustatymu  

korupcijos 

prevencijos ir viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimo tikslais 

bendro skaičiaus ir 

minėto pobūdžio 

dokumentų, su 

kuriais pasirašytinai 

supažindinti 

darbuotojai ar 

tarnautojai, skaičius 

Alytaus rajono 

savivaldybei 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių vadovų 

paskirti už 

pasirašytinį 

darbuotojų ir 

tarnautojų 

supažindinimą su 

įstaigoje esančiais 

dokumentais 

atsakingi asmenys, 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Dokumentų ir 

personalo valdymo 

skyriaus vedėjas 

Nuolat 

Darbuotojai ir tarnautojai bus 

supažindinti su jų teises ir 

pareigas korupcijos 

prevencijos ir viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

srityje nustatančiais teisės 

aktais 

Nebuvo  priimama 

dokumentų, 

susijusių su 

atitinkamų teisių ir 

pareigų nustatymu  

korupcijos 

prevencijos ir 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

tikslais. Išleidžiant 

direktoriaus 

įsakymus, 

susijusius su 

darbuotojų teisėmis, 

pareigomis, 

funkcijomis, 

darbuotojai su 

įsakymais 

supažindinami 

pasirašytinai. 

 

 

 

 

 

 

______________



 


