Išvados dėl Plungės rajono savivaldybės
korupcijos rizikos analizės
2 priedas
IŠVADOJE PO KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS (KRA) ATLIKIMO PATEIKTŲ
PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS LENTELĖ
Eil.
Nr.

STT pasiūlymai

Informacija, kaip
atsižvelgta į STT
pasiūlymus ar motyvuoti
argumentai, kodėl į STT
pasiūlymus neatsižvelgta
ar atsižvelgta iš dalies

1.

Savivaldybės interneto svetainėje viešai
skelbti susistemintą informaciją apie
kalendoriniais metais planuojamus
įgyvendinti su Savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių priežiūra
susijusius projektus, vykdyta ir (ar)
vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių
ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir
saugaus eismo organizavimo srityje.

Atsižvelgta
Tarybai patvirtinus KPPP
lėšų paskirstymą, objektų
sąrašas bus viešinamas
savivaldybės interneto
svetainėje

2.

Sukurti ir įdiegti vieningą ir sistemingai
atnaujinamą vietinės reikšmės kelių ir
gatvių būklės duomenų informacinę
bazę bei kelių (gatvių) stebėsenos
sistemą, kuri leistų stebėti (nustatyti)
esamą būklę, nusidėvėjimą, vertinti
investicijų tikslingumą ir padėtų
prognozuoti taisymo (remonto) ir
plėtros darbus.

Neatsižvelgta, kadangi
LAKD rengia analogišką
vieningą kelių informacinę
bazę programą

3.

Inicijuoti Plungės rajono savivaldybės
eismo saugumo komisijos nuostatų
atnaujinimą, aiškiai nustatyti Komisijos
funkcijas, Komisijos narių kadencijų
trukmę, rotaciją, sprendimų priėmimo
terminus, sprendimų apskundimo,
visuomenės informavimo apie priimtą
sprendimą tvarką, terminus ir pan.

Atsižvelgta. 2019-06-19
Administracijos
direktoriaus įsakymu Nr.
D-558 atnaujinta Saugaus
eismo komisijos sudėtis ir
nuostatai.

4.

Inicijuoti Vietinės reikšmės kelių ir
gatvių būklės įvertinimo komisijos
veiklos reglamentavimo dokumento
(nuostatų, darbo tvarkos aprašo ar
reglamento) parengimą, suteikti
komisijai įgaliojimus periodiškai
pateikti išvadas dėl vietinės reikšmės
kelio (gatvės) remonto tikslingumo ir
apimties bei teikti argumentuotus
siūlymus Savivaldybės tarybai dėl

Neatsižvelgta, nėra
pakankamai specialistų,
galinčių įvertinti kelių
būklę

STT nuomonė dėl
atsižvelgimo/
neatsižvelgimo į
STT pasiūlymus

rekonstruotinų ar remontuotinų kelių
prioritetų nustatymo, tikslinio
finansavimo objektų sąrašo
atnaujinimo, koregavimo ar papildymo.
5.

Nustatyti ir viešai paskelbti gyventojų,
Neatsižvelgta
juridinių asmenų ir seniūnijų prašymų ir
pasiūlymų dėl vietinės reikšmės kelių
(gatvių) remonto pateikimo ir
nagrinėjimo procedūrą, nustatyti
prašymų pateikimo ir nagrinėjimo ir po
nagrinėjimo priimtų sprendimų
apskundimo terminus.

6.

Nustatyti reikalavimus Savivaldybės
Diskutuojama su seniūnijų
vidaus teisės aktuose seniūnijų seniūnų seniūnais.
pateikiamų prašymų turiniui, užtikrinti,
kad seniūnai, rengdami prašymus,
nurodytų motyvus ar faktines
aplinkybes, kuriomis vadovaujantis yra
siūloma prioritetine tvarka Savivaldybei
finansuoti darbus konkrečiuose vietinės
reikšmės keliose (gatvėse).

7.

Papildyti (patikslinti) Savivaldybės
vidaus teisės aktus, reglamentuojančius
KPPP finansavimo lėšų, skirtų
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, skyrimo objektų atrankos
procedūrą ir nustatyti aiškius lėšų
paskirstymo objektams kriterijus.

8.

Parengti metodiką (taisykles) ir įtvirtinti Dar diskutuojama su
prievolę Savivaldybės seniūnijų
seniūnijų seniūnais. Bus
seniūnams periodiškai informacinėse
atsižvelgta.
sistemose teikti viešą apibendrintą
informaciją apie visus vietinės reikšmės
kelius (gatves) ir jų techninę būklę, jos
pokyčius.

9.

Užtikrinti, kad visi Savivaldybės teisės
aktai, kurie pagal Korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnį privalo
būti įvertinti antikorupciniu požiūriu,
būtų tinkamai įvertinami vadovaujantis
Teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243
bei antikorupcinio vertinimo
rekomendacijomis pateiktose
Antikorupcinės aplinkos viešajame
(AAV) sektoriuje kūrimo ir

KPPP lėšos skirstomos
pagal galiojantį LAKD
direktorius įsakymą

Atsižvelgta, vykdoma.
Rašomos teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo pažymos, kartu
su teisės aktų projektais
skelbiamos teisės aktų
registro informacinėje
sistemoje.

įgyvendinimo vadove
(http://www.stt.lt/documents/korupcijos
_prevencija_2017/AAV_A4_LTversija.
pdf), o surašytos teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažymos,
kartu su teisės aktų projektais
skelbiamos teisės aktų registro
informacinėje sistemoje.
10.

Užtikrinti, kad Plungės rajono
savivaldybės oficiali interneto svetainė
atitiktų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašo reikalavimams.

2018 m. kovo mėnesio
pradžioje atnaujinta
Plungės rajono
savivaldybės oficiali
interneto svetainė. Ji
atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480
patvirtintus Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto
svetainėms aprašo
reikalavimams.

11.

Papildyti Plungės rajono savivaldybės
Bus atsižvelgta
tarybos 2016 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. T1-128 (2017 m. liepos
27 d. sprendimo Nr. T1-187 redakcija)
patvirtintos Plungės rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos
2016-2018 metų programos
įgyvendinimo priemonių planą
konkrečiomis priemonėmis, galinčiomis
sumažinti korupcijos rizikos veiksnius
Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo
veikloje (ypač atkreipiant dėmesį į
vykdomus su šia veikla susijusius
viešuosius pirkimus).

Informaciją pateikė Vietos ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Modestas Budrys
____________

