


SHOP NW

Korupcijos kaina

Nepriklausomo tyrimų centro „RAND Europe“ duomenimis, korupcijos rizikos galimai

sukeliama tiesioginė ir netiesioginė žala per metus Lietuvai gali siekti iki 4,44 mlrd. Eurų.

Išlaidos, skirtos korupcijos prevencijai ir rizikų valdymui, yra kur kas mažesnės negu jų

generuojama finansinė nauda. Pagal Jungtinės Karalystės Nacionalinio audito institucijos

skaičiavimus, 1 svaras sterlingų, išleistas prevencinės kontrolės priemonėms sutaupo

beveik 11,50 svarų sterlingų.

JAV Ponemono instituto kartu su „Tripwire“ atliktų tyrimų duomenimis, prevencijos

priemonių įgyvendinimui reikia 2,7 iki 3,5 karto mažiau lėšų nei teisės pažeidimais

sukeltoms problemoms spręsti.



-SKAIDRUMO AKADEMIJA-

-2022-06

Šiaulių miesto savivaldybės administracija tapo Skaidrumo akademijos

dalyve.

Mūsų mentorė – dr. Rita Toleikienė.



SEE MORE





-2022-06-22-

Nuotolinė diskusija „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybių

valdomose įmonėse“. Dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, UAB

„Šiaulių vandenys“, UAB „Šiaulių energija“, UAB „Busturas“, Šiaulių oro uostas už

korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys

SEE MORE

-2022-07-19-

Nuotolinis renginys „Antikorupcinė komunikacija: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie

tai kalbėti?“. Dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės už korupcijai atsparios aplinkos

kūrimą atsakingas asmuo.

ĮVYKĘ RENGINIAI

-2022-07-08-

Trečiasis gerosios praktikos ir patirties kuriant korupcijai atsparią aplinką pasidalijimo

susitikimas „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo link“ Klaipėdoje. Dalyvavo Šiaulių

miesto savivaldybės už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo.

-2022-06-30-

Nuotolinė diskusija „Pagrindiniai žingsniai korupcijai atsparios aplinkos link“. Dalyvavo

VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties, Šiaulių centro poliklinika, Šiaulių

centro poliklinika, VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro, Visuomenės

sveikatos biuro vadovai



PRANEŠIMO APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ KANALAI

Raštu, atsiunčiant pranešimą
adresu:
Šiaulių miesto savivaldybės
Antikorupcijos komisija, Vasario
16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Raštu, paliekant pranešimą
dėžutėje „Pranešimai ir
pasiūlymai korupcijos prevencijos
klausimais“, kuri yra Savivaldybės
administracijos pastato pirmo
aukšto fojė

El.paštas
Korupcijos_prevencija@siauliai.lt

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
tarybos 
Antikorupcijos 
komisija

Anoniminis pasitikėjimo

telefonas +370 41 596 202

El. paštas 

pasitikek@siauliai.lt

Anoniminio pranešimo 

forma „Pranešk apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimą“

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracija

Visą parą veikiantis
„karštosios linijos“
telefonas Vilniuje (8 5)
266 3333 (ir poilsio
dienomis)

El. paštas
pranesk@stt.lt

Faksas (8 5) 266 3307

Anoniminio pranešimo
forma

Mobilioji STT programėlė

Lietuvos 
Respublikos 
specialiųjų 
tyrimų tarnyba

Rengiant naudota Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta informacija.

Paveikslėliai: Pixabay


