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SAVIVALDYBĖJE



Tvarkos, taisyklės, 
aprašai, 
reglamentai...

1. Didžiuojamės, kad 

dirbate su mumis.

2. Iškilus bet kokiai 

problemai, vadovaukitės 

sveiku protu.



Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 
2005 m. liepos 20 d.
sprendimu Nr.1-890 
patvirtintos Asmenų, 
dirbančių Vilniaus 
miesto savivaldybėje, 
elgesio taisyklės

! Vienas iš tikslų – korupcinių nusižengimų prevencija, 
sąvokos „kyšis“, „dovana“, numatyti detalūs elgesio 

reikalavimai, kai siūlomas ar duodamas kyšis.

Nauja redakcija 2020 m. vasario 12 d.

Redaguotos 2016 m. gruodžio 21 d. 



Korupcijos prevencijos programos: 

pirmieji žingsniai

 2004 – 2006 m. Planuojama sukurti anoniminę telefono liniją 
pranešimams apie korupcinius teisės pažeidimus, įdiegiama 
teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo sistema.

 2007 – 2009 m. Orientuojamasi į skaidrumą ir viešumą statybų 
procese, antikorupcinį švietimą.

 2010 – 2011 m. Didžiausias dėmesys viešųjų pirkimų procesui, 
antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo tobulinimui, 
antikorupciniam švietimui.



 2016 m. Dėmesys skiriamas Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų 

įmonių veiklos kontrolei įmonėms.

 2017 – 2018 m. Tęsiama įmonių veiklos kontrolė, taip pat 

orientuojamasi į interesų konfliktų valdymą, antikorupcinį švietimą.

 2019 – 2020 m. Tęsiami darbai interesų konfliktų valdymo, 

antikorupcinio švietimo srityje, kuriamas Vidinis kanalas, Pasitikėjimo 

telefonu gautų pranešimų apskaitos ir nagrinėjimo sistema.

Korupcijos prevencijos programos: kas 

toliau?



Antikorupcinis teisės aktų projektų 

vertinimas

Priekabaus ir 

įkyraus kliento –

pesimisto 

metodika



Korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 
nustatymas: 
nuo 
dokumento 
prie žmogaus

2017 m. Statybą leidžiančių 
dokumentų išdavimas

2018 m. Susisiekimo 
komunikacijų sąlygų išdavimas, 

seniūnijų leidimų prekiauti 
išdavimas

2019 m. Teritorijų detalusis 
planavimas

2020 m. Seniūnų teikiamos 
notarinės paslaugos



Interesų konfliktų 
valdymas: 
neigiama patirtis

 Mokymai nenaudingi?

 Alternatyvos 

netinkamos?

 Gal grįžkime prie 

popierinės gegužės 15-

osios?



Interesų konfliktų valdymas: teigiama 

patirtis

 Mokymų reikia!

 Vidinis įsitikinimas kinta!

 Sėkmės istorija yra žmonės!



Kitos priemonės

 Anketos, viktorinos ir 

žaidimai

 Neplaniniai patikrinimai

 Atvirų durų dienos

 Vidinis kanalas, Pasitikėjimo 

linija







Dėkojame!

Tatjana Rusenko

tatjana.rusenko@vilnius.lt

Tel. 8 611 45659

Giedrė Ūdraitė

giedre.udraite@vilnius.lt 

Tel. 8 630 01228


