
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2016-2018 METŲ PROGRAMOS 

 ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 

2017 M. ATASKAITA 

2018 m. _kovo 5 d._ 

PIRMASIS TIKSLAS – didinti Savivaldybės veiklos viešumą ir sprendimų priėmimo 

skaidrumą. 

TIKSLO REZULTATO KRITERIJUS: 

Visos Visagino švietimo pagalbos tarnybos pajamos ir išlaidos skelbiamos viešai. 

1.2. UŽDAVINYS 

Įgyvendinti Nacionalinės kovos su korupcija programos savivaldybėms priskirtas priemones. 

Priemonės 

Nr. (pagal 

priemonių 

planą) 

Priemonė Rezultatas 

13. 

Viešinti informaciją apie 

Visagino savivaldybės ir jos 

įstaigų pajamas, išlaidas 

elektroninėje erdvėje 

Viešinama informacija apie VŠPT pajamas ir 

išlaidas: VŠPT internetiniame puslapyje 

paskelbti VŠPT biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkiniai. 

ANTRASIS TIKSLAS – mažinti administravimo naštą viešųjų paslaugų gavėjams. 

TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI: 

Vykdomas viešas ir skaidrus paslaugų teikimas. 

Tikslingas lėšų panaudojimas. 

2.1. UŽDAVINYS 
Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinant 

viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą. 

Priemonės 

Nr. (pagal 

priemonių 

planą) 

Priemonė Rezultatas 

20. Savivaldybės, jos įstaigų, įmonių 

interneto svetainėse nuolat 

pateikti ir atnaujinti viešųjų 

paslaugų teikimo tvarkas 

(aprašus), reikiamus 

dokumentus, nuorodas į teisės 

aktus, reglamentuojančius šių 

paslaugų teikimą ir 

administravimą. 

VŠPT tinklapyje paskelbtas Visagino švietimo 

pagalbos tarnybos viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas, 2017 m. 

pirkimai, VŠPT teikiamos paslaugos ir įkainiai. 

Vykdomi  pirkimai pagal viešųjų pirkimų 

planą, teikiamos paslaugos pagal Visagino 

savivaldybės tarybos    patvirtintus įkainius. 

2.2. UŽDAVINYS 

Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę. 

Priemonės 

Nr. (pagal 

priemonių 

planą) 

Priemonė Rezultatas 

http://www.vspt.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/pirkimu-organizavimo-tvarka_2017/
http://www.vspt.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/pirkimu-organizavimo-tvarka_2017/
http://www.vspt.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/pirkimu-organizavimo-tvarka_2017/


23. Viešinti Savivaldybės metinį 

biudžetą, detalias finansines 

ataskaitas ir skolos dydį. 

Dokumentai viešinami .xls arba 

.csv formatais. 

Rengti kovos su korupcija 

programos priemonių 

įgyvendinimo ataskaitas ir jas 

teikti savivaldybės 

administracijos direktoriui 

VŠPT internetiniame puslapyje paskelbti VŠPT  

finansinių ataskaitų rinkiniai. Tikslingai 

panaudojamos gaunamos lėšos. 

2017 m. birželio mėn. Visagino savivaldybės 

administracijos direktoriui buvo pateikta VŠPT 

2017 m. I pusmečio kovos su korupcija 

priemonių įgyvendinimo ataskaita 

26. Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybėje ir Savivaldybės 

įstaigose. 

Buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo vaikų 

brandumo vertinimo srityje tikimybė. 

TREČIASIS TIKSLAS – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę 

įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

TIKSLO REZULTATO KRITERIJUS: 

1) Viešas VŠPT korupcijos prevencijos 2016-2018 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių 

plano skelbimas. 

2) Galimybė pateikti pranešimą tinklapyje anoniminiu būdu apie galimą korupcinį atvejį 

sudarymas. 

3.1. UŽDAVINYS 
Vykdyti Savivaldybės gyventojų, verslininkų ir Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų 

antikorupcinį švietimą. 

Priemonės 

Nr. (pagal 

priemonių 

planą) 

Priemonė Rezultatas 

37. Viešai skelbti Savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą Savivaldybės 

interneto svetainės skiltyje 

,,Korupcijos prevencija“. 

VŠPT tinklapyje paskelbtas VŠPT korupcijos 

prevencijos 2016-2018 m. programa, nėra 

paskelbtas jos įgyvendinimo priemonių planas.  

40. Savivaldybės interneto 

svetainėje sukurti anonimišką 

elektroninio pašto adresą. 

VŠPT tinklapyje yra galimybė anonimiškai 

informuoti apie teikiamų paslaugų kokybę bei 

pateikti kitą informaciją. 
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