
                                                             
                                                                                                                                       

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO 

REZULTATUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. A-585 

Naujoji Akmenė 

 
 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”, atsižvelgdama į korupcijos pasireiškimo tikimybei 

nustatyti atliktų analizių Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo pagal 

specialiąją programą srityje ir Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių 

organizacijų rėmimo programos srityje (2016-10-31 ataskaita Nr. SA-33) vertinimo rezultatus: 

1. T v i r t i n u Korupcijos prevencijos priemonių sąrašą (pridedama). 

2. P a v e d u Viešosios tvarkos skyriaus vedėjai Vygintai Balkauskaitei šiuo įsakymu 

patvirtintų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

  

 

 

   

Administracijos direktorė                                                                                        Aromeda Laucienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Akmenės rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-585 

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖS IR 

VERTINIMO REZULTATUS, SĄRAŠAS 

 

Eil.  

Nr.  

 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo, pagal specialiąją programą, sritis 

1. Parengti Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos rengimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. 

sprendimu Nr. T-284 „Dėl Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos rengimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo ir prioritetų patvirtinimo“, 

pakeitimus, atsižvelgiant į ataskaitoje Nr. SA-

33 išdėstytus siūlymus 

Savivaldybės 

gydytojas 

Iki 2017 m. 

birželio 30 d. 

Numatytų priemonių 

įgyvendinimas pašalins 

prielaidas korupcijai 

pasireikšti 

Parengtas ir pateiktas tvirtinti 

Akmenės rajono savivaldybės 

2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo 

Nr. T-284 „Dėl Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos rengimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo ir prioritetų 

patvirtinimo“ pakeitimo projektas 

2. Viešinti informaciją, atsižvelgiant į 

ataskaitoje Nr. SA-33 išdėstytus siūlymus 

Savivaldybės 

gydytojas 

Nuolat Informacija bus prieinamesnė, 

lengviau surandama; numatytų 

priemonių įgyvendinimas 

pašalins prielaidas korupcijai 

pasireikšti 

Informacija nuolat viešinama 

Savivaldybės interneto svetainės 

skiltyje „Sveikata“ 

3. Parengti Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių vykdymo konkursui 

teikimo, atrankos ir vertinimo, vykdymo ir 

lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo, 

patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 5 

Savivaldybės 

gydytojas 

Iki 2017 m. 

birželio 30 d. 

Bus užtikrinama lėšų 

panaudojimo efektyvumo 

kontrolė; numatytų priemonių 

įgyvendinimas pašalins 

prielaidas korupcijai 

pasireikšti 

Parengtas ir pateiktas tvirtinti 

Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 

m. sausio 5 įsakymo Nr. A-12 

„Dėl paraiškų Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 



d. įsakymu Nr. A-12 „Dėl paraiškų Akmenės 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos priemonių 

vykdymo konkursui teikimo, atrankos ir 

vertinimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo 

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

pakeitimus atsižvelgiant į ataskaitoje Nr. SA-

33 išdėstytus siūlymus 

programos priemonių vykdymo 

konkursui teikimo, atrankos ir 

vertinimo, vykdymo ir lėšų 

panaudojimo kontrolės tvarkos 

aprašo patvirtinimo“  pakeitimo 

projektas. 

Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos sritis 

4. Parengti Akmenės rajono savivaldybės kaimo 

bendruomenių ir visuomeninių organizacijų 

rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų, 

patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. balandžio 16 d. sprendimu 

Nr. T-78 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 

bendruomenių ir visuomeninių organizacijų 

rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų 

patvirtinimo“ (nauja redakcija 2015 m. 

gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-128) 

pakeitimus, atsižvelgiant į ataskaitoje Nr. SA-

33 išdėstytus siūlymus 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius 

Iki 2017 m. 

birželio 30 d. 

Bus užtikrinama lėšų 

panaudojimo efektyvumo 

kontrolė; numatytų priemonių 

įgyvendinimas pašalins 

prielaidas korupcijai pasireikšti 

Parengtas ir pateiktas tvirtinti 

Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. balandžio 16 d. 

sprendimo Nr. T-78 „Dėl 

Akmenės rajono savivaldybės 

bendruomenių ir visuomeninių 

organizacijų rėmimo programos 

įgyvendinimo nuostatų 

patvirtinimo“ (nauja redakcija 

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu 

Nr. T-128) pakeitimo projektas 

5. Parengti Akmenės rajono savivaldybės kaimo 

bendruomenių ir visuomeninių organizacijų 

rėmimo programos, patvirtintos Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos 2004 m. 

balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-84 „Dėl 

Akmenės rajono savivaldybės bendruomenių 

ir visuomeninių organizacijų rėmimo 

programos patvirtinimo“ (nauja redakcija 

2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-150) 

pakeitimus, atsižvelgiant į ataskaitoje Nr. SA-

33 išdėstytus siūlymus 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius 

Iki 2017 m. 

birželio 30 d. 

Objektyviau bus parodomas 

skiriamų lėšų tikslo ir poveikio 

bendruomenių gerovei ryšys; 

numatytų priemonių 

įgyvendinimas pašalins 

prielaidas korupcijai pasireikšti 

Parengtas ir pateiktas tvirtinti 

Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2004 m. balandžio 28 d. 

sprendimu Nr. T-84 „Dėl 

Akmenės rajono savivaldybės 

bendruomenių ir visuomeninių 

organizacijų rėmimo programos 

patvirtinimo“ (nauja redakcija 

2016 m. birželio 30 d. sprendimu 

Nr. T-150) pakeitimo projektas 

6. Viešinti informaciją, atsižvelgiant į 

ataskaitoje Nr. SA-33 išdėstytus siūlymus 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius 

Nuolat Informacija bus prieinamesnė, 

lengviau surandama; numatytų 

priemonių įgyvendinimas 

pašalins prielaidas korupcijai 

pasireikšti 

Informacija nuolat viešinama 

Savivaldybės interneto svetainės 

specialioje skiltyje. 



 


