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TIKSLAS – ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO SKAIDRUMO UŽTIKRINIMAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Vykdytojas Priemonės  

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 

1 uždavinys. Nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai  

1.1. Parinkti 

Tarnybos 
veiklos sritį, 
kurioje būtų 

tikslinga 
nustatyti 

korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę 

Parinkus veiklos 

sritį, kurioje 
galimai egzistuoja 
didelė korupcijos 

pasireiškimo 
tikimybė, bus 

vertinama 
korupcijos 
pasireiškimo 

tikimybė ir 
parengta išvada. 

Parinktų 

Tarnybos  
veiklų skaičius 

Tarnybos 

direktorius, 
metodininkė 
atsakinga 

už korupcijos 
prevenciją  

G. Braknienė 

2019-2020 m. tarnyboje pasirinkta viena sritis -  

darbuotojams priskirtų funkcijų reglamentavimo/vykdymo 
sritis, kurioje tikslingai buvo atlikta antikorupcinė analizė 
ir vertinimas.   Parengtas klausimynas, apklausti visi 

tarnybos darbuotojai. Korupcijos pasireiškimo tikimybė 
nenustatyta 

 
 

1.2. Nustatyti 

korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę 

Nustatyti 

korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę pagal 

Savivaldybės 
veiklos sritis, 

remiantis STT 
direktoriaus      

Parinktų 

Tarnybos  
veiklų skaičius 

Tarnybos 

direktorius, 
metodininkė 
atsakinga 

už korupcijos 
prevenciją  

G. Braknienė 

Biržų rajono savivaldybės merui Valdemarui Valkiūnui 

pateikta “Biržų švietimo pagalbos tarnybos korupcijos 
pasireiškimo tikimybės išvada“.  Korupcijos pasireiškimo 
tikimybė nenustatyta 
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2011 m. gegužės 

13 d. įsakymu Nr. 
2-170 
patvirtintomis 

Valstybės ar 
savivaldybės 

įstaigų veiklos 
sričių, kuriose 
egzistuoja didelė 

korupcijos 
pasireiškimo 

tikimybė, 
nustatymo 
rekomendacijomis  

2 uždavinys. Stiprinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę  

2.1.  Koordinuoti ir 

kontroliuoti, 
kad į 

Tarnybos  
įsakymais 
sudaromas 

komisijas ir 
darbo grupes 

įtrauktų 
darbuotojų 
dalyvavimas 

jų veikloje 
nesukeltų 

interesų 
konflikto. 
Informuoti 

darbuotojus 
apie pareigą 

nusišalinti 
iškilus 

Atsakingiems 

darbuotojams 
sumažės galimybių 

sukelti viešųjų ir 
privačių interesų 
konfliktą. 

 

Nusišalinusių nuo 

pavesto darbo ar 
užduoties 

darbuotojų 
skaičius.  

Biržų ŠPT 

direktorius 

Parengtas tvarkos aprašas „Biržų švietimo pagalbos tarnybos 

dirbančių asmenų iškilus interesų konfliktui nusišalinimo 
tvarkos aprašas“, patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo 

Nr. V-78. Per 2019 m. nuo pavestos užduoties nebuvo 
nusišalinęs ar nušalintas nei vienas asmuo 
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interesų 

konfliktui. 

3 uždavinys. Apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai  

3.1.  Užtikrinti, kad 

Tarnybos 
interesantai 

turėtų 
galimybę 
anoniminėse 

anketose 
pareikšti savo 

nuomonę apie 
juos 
aptarnavusių 

tarnautojų ir 
darbuotojų 

pagirtiną ar 
netinkamą 
elgesį 

Įvertinti paslaugų 

teikimo kokybę, 
taip pat išsiaiškinti 

trūkumus ir 
priežastis bei 
skatinti ieškoti 

būdų, kaip 
pagerinti paslaugų 

teikimą  

Gaunamų 

pranešimų 
skaičius ir jo 

dinamika. 
Neigiamų ir 
teigiamų 

pranešimų 
skaičius  

Tarnybos 

direktorius, 
metodininkė 

atsakinga 
už korupcijos 
prevenciją  

G. Braknienė 

Biržų švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje yra skiltis 

„Korupcijos prevencija“, kurioje skelbiama aktuali informacija.  
Dėl Tarnybos veiklos tiek darbuotojai, tiek kiti asmenys gali 

raštu ar žodžiu, nurodydami savo duomenis ar anonimiškai 
kreiptis į Tarnybos Direktorių ir pateikti informaciją apie 
galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas 


