
          Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų   

antikorupcinio švietimo 2018–2019 metų programos 

priedas 

KLAIPĖDOS MIESTO NEFOMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO 2018–2019 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PLANAS  

1-asis TIKSLAS – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei organizuojant skirtas NSŠ 

veiklas ir priimant sprendimus 

UŽDAVINYS – užtikrinti antikorupcinę kontrolę 

Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. Planuoti ir atlikti viešuosius pirkimus vadovaujantis

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jo 

įgyvendinamais teisės aktais, kitais įstatymais, 

perkančiosios organizacijos patvirtintais teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešuosius pirkimus 

V. Mačiokienė, 

metodininkai 

Nuolat Skaidriai atlikti viešieji pirkimai 

2. Racionaliai naudoti lėšas ir darbuotojų darbo laiką,

laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų, 

etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairių, 

patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

V. Mačiokienė, 

PŠKC darbuotojai 

Nuolat Racionaliai naudotos lėšos ir 

darbuotojų laikas 

3. Atlikti prevencinį patikrinimą A. Numgaudis 1 k. per metus Atliktas prevencinis patikrinimas, 

išvados pateiktos direktoriui 

4. Nagrinėti tiekėjų pateiktas pretenzijas ir raštu pateikti

PŠKC direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui siūlomo 

sprendimo dėl pateiktos pretenzijos projektą 

A. Numgaudis Esant poreikiui Siūlomų sprendimų skaičius dėl 

pateiktos pretencijos 

UŽDAVINYS – didinti viešumą ir skaidrumą 

Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. PŠKC interneto svetainėje skelbti Klaipėdos miesto

neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio švietimo 

2018–2019 metų programą  

V. Lideikytė 2018 m. Paskelbta Klaipėdos miesto 

neformaliojo suaugusiųjų 

antikorupcinio švietimo 2018–

2019 metų programa  



2. Skelbti PŠKC interneto svetainėje su NSŠTM

susijusią informaciją 

V. Lideikytė 2018–2019 m. Paskelbta informacija apie 

NSŠTM konkurso organizavimo 

vyksmą 

2-asis TIKSLAS – teikiant paslaugas mažinti prielaidas korupcijai 

UŽDAVINYS – šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas NSŠTM programų konkurso komisijos nariams pasinaudoti tarnybine padėtimi 

Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. Įgyvendinant skaidrų NSŠTM konkursą skelbti

PŠKC internetinėje svetainėje konkurso programų 

vertintojų grupės narių sąrašą 

V. Lideikytė 2018–2019 m. Paskelbtas PŠKC internetinėje 

svetainėje NSŠTM vykdomo 

konkurso programų vertintojų 

grupės narių sąrašas  

2. Siekti maksimalaus programų vertintojų grupės narių

nešališkumo vykdant konkurso programų vertinimą 

V. Lideikytė 2018–2019 m Atliktas skaidrus NSŠTM 

konkurso programos vertinimas 

UŽDAVINYS – gerinti informacijos sklaidą NSŠTM projektų konkurso organizavimo srityje 

Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės, PŠKC interneto

svetainėse, spaudoje ir socialiniame „Facebook“ tinkle 

informuoti Klaipėdos miesto bendruomenę apie 

NSŠTM konkurso eigą 

V. Lideikytė 2018–2019 m. Paskelbtas NSŠTM konkursas 

2. Ruošti įvairią informaciją spaudai apie vykdomą

neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą Klaipėdos 

mieste 

V. Lideikytė 2018–2019 m. Paruošti  straipsnį spaudai 

UŽDAVINYS – didinti neformaliojo suaugusiųjų visuomenės pasitikėjimą NSŠTM konkurso organizatorių vykdoma veikla 

Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. Viešinti NSŠTM teikėjų pateiktų ir konkursą

laimėjusių programų sąrašus 

V. Lideikytė 2018–2019 m. Pateiktas sąrašas laimėtų 

programų Klaipėdos miesto 

savivaldybės ir PŠKC interneto 

svetainėje 

2. Organizuoti NSŠTM teikėjams mokymus dėl

konkurso programų ataskaitų teikimo 

V. Lideikytė 2 k. konkurso 

vykdymo laikotarpiu 

Organizuoti dveji mokymai 

UŽDAVINYS – didinti neformaliojo suaugusiųjų visuomenės įtraukimą priimant sprendimus 



Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. NSŠTM konkurso programų aptarimas ir pristatymas

Klaipėdos miesto bendruomenei 

V. Lideikytė 2018–2019 m. Klaipėdos miesto bendruomenei 

pristatytos NSŠTM programos 

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų

pastebėjimų, pasiūlymų analizavimas gerinant NSŠTM 

konkurso vykdymą/įgyvendinimą 

V. Lideikytė Esant poreikiui Analizuoti pastebėjimai, 

pasiūlymai gerinant NSŠTM 

konkurso įgyvendinimą 

3-asis TIKSLAS – supažindinti asmenis su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms 

UŽDAVINYS – didinti antikorupcinio švietimo sklaidą organizuojant paskaitas ir seminarus antikorupcijos temomis 

Priemonė Vykdytojas (-ai) 

kriterijai 

Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1. Organizuoti PŠKC darbuotojams paskaitą korupcijos

prevencijos tematika 

R. Stirbienė 2018 m. Organizuota 1 paskaita 

2. Aptarti su miesto MB pirmininkais konkursų

vertinimo komisijų formavimo principus, kad į 

komisijas būtų įtraukti kompetentingi ir 

nepriekaištingos reputacijos specialistai, siekti 

maksimalaus komisijos narių nešališkumo 

Metodininkai 2018 m. Aptarta 39 miesto MB 

susirinkimuose 

3. Dalyvauti rengiamuose mokymuose, konsultacijose

ir kituose renginiuose antikorupcijos tema 

Metodininkai 2018–2019 m. Dalyvauta 4 renginiuose 

4. Organizuoti antikorupcines paskaitas ir seminarus V. Lideikytė 2018–2019 m. Suorganizuota paskaitų – 2, 

seminarų – 2 

–––––––––––––––––––––––– 


