
 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2024 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMAS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vertinimo kriterijai 

I. TIKSLAS – ATSKLEISTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ, SĄLYGAS KORUPCIJAI PASIREIKŠTI 

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE IR JAS ŠALINTI 

1. Atlikti Savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos 

pasireiškimo jose įvertinimą 

Parengta korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo išvada 2021-09-27 

2. Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas Savivaldybės 

biudžetinėje ir viešojoje įstaigoje ar Savivaldybės įmonėje, kaip numato 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis 

Nepriimta į pareigas asmenų, dėl kurių 

būtų privaloma kreiptis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. 

3. Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų ir įmonių interneto svetainėse viešai 

skelbti Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės institucijų vadovų ir jų 

pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 

valstybės tarnautojų, einančių institucijų ar įstaigų struktūrinių padalinių 

vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas (Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 1 dalis 

Viešųjų ir privačių interesų deklaracijos 

paskelbtos https://pinreg.vtek.lt.  Viso 7 

deklaracijos. 

II. TIKSLAS - DIEGTI SKAIDRAUS IR SĄŽININGO ELGESIO STANDARTUS, SIEKTI DIDESNIO SPRENDIMŲ 

IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO, VIEŠUMO, ATSKAITINGUMO VISUOMENEI, UŽTIKRINTI EFEKTYVŲ 

KONTROLĖS MECHANIZMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE IR 

VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE 

6. Savivaldybės institucijų, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių interneto svetainėse skelbti informaciją 

apie darbuotojų tarnybines komandiruotes, ) rengiamus konkursus 

valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti, taip pat 

informaciją apie laisvas nuolatinio pobūdžio darbo vietas  

Komandiruočių ir konkursų nebuvo. 

 

8.  Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų 

internetinėje svetainėje viešai skelbti informaciją apie surinktą ir 

panaudotą 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį 

Marijampolės R.Stankevičiaus 

progimnazijos svetainėje paskelbta išsami 

informacija apie 1,2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio dydį ir panaudojimą 

https://pinreg.vtek.lt/
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10. Užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo 

nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės institucijų, Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių darbuotojų 

elgesį 

Teigiamų ir neigiamų pranešimų negauta  

11. Sistemingai atnaujinti dokumentų valdymo informacinę sistemą, siekiant 

gerinti Savivaldybės institucijų, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių rengiamų dokumentų kokybę ir 

prieinamumą. 

Visi gaunami dokumentai registruojami ir 

siunčiami DVS „Kontora“.  

DVS „Kontora“naudojasi 100 proc. visi 

progimnazijos darbuotojai. Progimnazijos 

dokumentai yra perduodami saugoti 

Kauno regioninio valstybės archyvo 

Marijampolės filialui, todėl ne visi teisės 

aktai yra pasirašomi DVS „Kontora“ 

priemonėmis. 

15. Skelbti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių pakeitimus bei 

laimėjusio dalyvio pasiūlymus, išskyrus konfidencialią informaciją, 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

Sudarytos pirkimo sutartys su visais 

laimėjusiais dalyviais. Viešieji pirkimai 

vykdomi per CVP is, CPO sistemas 

III. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

18. Skatinti visuomenę dalyvauti ir įsitraukti į antikorupcinę veiklą, 

organizuojant renginius, skirtus antikorupciniam švietimui  

Progimnazijoje minima antikorupcijos 

diena  

19. Inicijuoti, organizuoti ir skatinti dalyvauti  kursuose, mokymuose, 

susijusiuose su antikorupcine veikla, Savivaldybės tarybos nariams, 

Savivaldybės administracijos, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

Savivaldybės valdomų įmonių darbuotojams 

Progimnazijos darbuotojai kursuose, 

mokymuose, susijusiuose su antikorupcine 

veikla mokymuose 2021 m. nedalyvavo 

___________________ 

 

 


