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TIKSLAS - ANTIKORUPCINtS KoNTRoLts IR pREvENCrJos MECHAI'Ial,rrI
SKAIDRUMO UZTIKRINIMAS

Atskleisti korupcijos prieZastis, sglygas koi
1 uZdavinys. Efekfius korupqijos rizikq vatdymai

Priemones
Nr. (pagal
priemoniq

plana)

Priemone Rezultatas

1.4.

Nustatyti korupcijos
pasireiSkimo
tikimybg.

Korupcijos pasirei5kimo tikimybe buvo vertinarna
2019 m. lapkridio men. Korupcijos pasireiSkimo
tikimybe buvo vertinama 2017-ZOl9 m. asmens
mokymosi sunkumq, sutrikimq, pedagoginiq,
psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq,
specialiqj q ugdymosi poreikiq (i5skyrus atsirandandiq
del i5skirtiniq gabumq) vertinimo srityje. Analizuotas
laikotarpis 20 17 -20 19 m.
ISvados:

1. I5analizavus Tamybos teises aktus,
reglamentuojandius vidaus dokumentus, nustagrta,
kad teises aktai yra aiSkts, specialistai su jais yra
susipaZing.
2. Korupcijos pasirei5kimo tikimybg labiausiai ga
s4lygoti ZmogiSkasis faktorius.
3. Nagrinetoje Tarnybos veiklos srityje korupcinio
pobfrdZio veiklq nebuvo uZfiksuota.
4. Asmens mokymosi sunkumq, sutrikimq,
pedagoginiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi
problemq, specialiqjq ugdymosi poreikiq (iSskyrus
atsirandandiq del iSskirtiniq gabumq) vertinimas
srityi os pasireiSkimo ti minimali

2 uidavinys. Vie5rljrl ir prlyqiiq interesq konfliktq valdymas
Priemones
Nr. (pagal
priemoniq

plana)

Priemone Rezultatas

2.1 Privadiq interesq

deklaracijq vie5inimas
Privadius interesus deklaravo 7 VSPT darUuotojai
D eklaracij o s paviesinto s intemeto tinklalapyj e
httrrsl//vtek. ltldeklaravimas.



Koordinuoti ir
kontroliuoti, kad i
savivaldybes istaigq
direktoriq isakymais
sudaromas komisijas
ir darbo grupes

itrauktq darbuotojq
dalyvavimas jq
veikloje nesukeltq
interesq konflikto.
Informuoti
darbuotojus apie
pareigq nusiSalinti
iSkilus interesq
konfliktui.

Veikla koordinuoj ama ir kontroliuo.l arn.a.
Nusi5alinusiq nuo pavesto darbo ar uZduoties

Didinti Sgviy?tdyb ds v"eikloi

6timi.
Priemones
Nr. (pagal
priemoniq

Informacijos apie
tarnybines
komandiruotes
vieSinimas.

Parengti 25 isakyma

5 uitlyilys. Didinti visuoqe
UZtikrinti, kad
Savivaldybes,
Savivaldybes
biudZetiniq ir viesqjq
istaigq bei
kontroliuojamq

imoniq interesantai
turetq galimybg
anoniminese anketose
pareik5ti savo
nuomong apie juos
aptamavusiq
tarnautojq ir
darbuotojq pagirtinq
ar netinkama el

Yra suteikta galimybe anonimin@
savo nuomong apie juos aptamawsiq specialistq ir
darbuotojq pagirtin4 ar netinkamq elgeii. Nuomoniq
negauta.

Metodininke, pavaduojanti direktoriq
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