PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. T1-128
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa)
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatas ir
skirta korupcijos prevencijai ir antikorupciniam švietimui užtikrinti Plungės rajono savivaldybėje
(toliau – Savivaldybė).
2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis,
visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu, mokymu ir informavimu.
3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Rengiant Programą atsižvelgta į Savivaldybės 2014-2015 m. korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo ataskaitą, jos įgyvendinimo metu iškilusius trūkumus.
5. Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių
vykdymo, koordinavimo ir korupcijos kontrolės tęstinumą Plungės rajono savivaldybės įstaigose
2016-2018 metais, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, skatinti visuomenę
reikšti nepakantumą korupcijai.
6. Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai,
visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudų
Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kitais
asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.
7. Korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą jos įgyvendinimui tvirtina
Savivaldybės taryba.
II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
8. Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir tuo pačiu vienas iš pavojingiausių
socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei,
iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos
augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir
visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu,
sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu.
9. Korupcija nėra lengvai aptinkamas ar tiesiogiai matomas reiškinys, korupcijos poveikis
įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims išryškėja vėliau. Dažniausiai susiduriama su
pasekmėmis: padidėjusia šešėline ekonomika, viešųjų paslaugų sektoriuje susikūrusiais
monopoliniais dariniais, verslo nusiskundimais dėl nepagrįstos mokesčių ir administracinės naštos,
padidėjusia socialine atskirtimi ir skurdu. Šie veiksniai skatina nepasitikėjimą institucijomis ir
nusivylimą valdžia, didina visuomenės abejones valdžios priimamais sprendimais.
10. Sveikatos apsauga toliau išlieka daugiausia problemų keliančia sritimi. Tyrime yra
nustatyta, kad daugiausiai gyventojai kyšius mokėjo miestų ir rajonų ligoninėse, respublikinėse

ligoninėse ar klinikose, poliklinikose. Kyšius galimai davė apie pusė visų šiose įstaigose
apsilankiusių gyventojų.
11. Savivaldybėje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos
sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas,
sudaryta ir dirba nuolatinė Antikorupcijos komisija, atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis
vertinimas.
12. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta daugelis Plungės rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2014–2015 metų programos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. T1-125, įgyvendinimo plane nurodytų priemonių.
13. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: 2014 metų trečiame ketvirtyje
Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, 2015 m. trečiame
ketvirtyje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas prižiūrint. taisant, tiesiant
savivaldybės vietinės reikšmės kelius bei gatves ir organizuojant saugų eismą. Išvados pateiktos
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai.
14. Savivaldybės teisės aktai ir jų projektai vertinti antikorupciniu požiūriu vadovaujantis
Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis.
15. Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie vykdomas
korupcijos prevencines priemones, nurodyti atsakingi asmenys, nurodyti telefonai, kur kreiptis
susidūrus su korupcijos atvejais.
16. Plungės rajono savivaldybė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą
dėl 7 asmenų pretenduojančių eiti valstybės tarnautojų pareigas bei į įstaigos vadovų pareigas, turint
tikslą įvertinti asmenų patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybėje.
17. Įgyvendinta ir tobulinama vieno langelio sistema, kuri užtikrina spartesnį ir
kokybiškesnį gyventojų aptarnavimą.
18. Plungės rajono gyventojams sudarytos sąlygos anonimiškai informuoti apie korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija, kur galima
kreiptis ir pranešti apie korupcinio pobūdžio nusižengimus.
19. Įgyvendinus antikorupcinės programos priemones, sumažėjo prielaidų korupcijos
apraiškoms Savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose atsirasti. Savivaldybėje 2014 m., 2015 m.
nebuvo gauta skundų, pranešimų ir kitos informacijos apie korupcinio pobūdžio pažeidimus,
neužfiksuota atvejų, kad būtų vykdoma korupcinio pobūdžio veika.
20. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina lėšų antikorupciniam švietimui ir
visuomenės nuomonės tyrimams stoka.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
21. Korupcijos prevencijos programos tikslai yra:
21.1. Sumažinti korupcijos mąstą, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos
priemonių vykdymo koordinavimą, korupcijos kontrolės tęstinumą, padidinti skaidrumą, atvirumą,
kelti visuomenės korupcinį sąmoningumą.
21.2. Siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų
skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo
korupcijai.
21.3. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.
21.4. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų
pirkimą vykdant viešuosius pirkimus.
21.5. Didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į
antikorupcinę veiklą.
21.6. Korupcijos prevencijos srityje siekiama atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas
šalinti.
22. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:

22.1. nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė;
22.2. užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
22.3. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir
procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą gyventojams, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą
korupcijai;
22.4. sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, mažinant administracinę naštą paslaugos
gavėjams;
22.5. didinti visuomenės nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą;
22.6. plėtoti antikorupcinį švietimą savivaldybėje, savivaldybės pavaldžiose įmonėse,
biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.
22.7. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ugdymo įstaigose.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, VERTINIMAS
23. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos
nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją
atsako Savivaldybės meras, Antikorupcijos komisija, Administracijos direktorius, visų
administracijos struktūrinių padalinių vadovai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir organizacijų
vadovai.
24. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos
priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios programos dalis.
25. Programos priemonių plano vykdymo stebėseną, vertinimą ir kontrolę vykdo
Savivaldybės meras ir Savivaldybės antikorupcijos komisija.
26. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
26.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Savivaldybės struktūriniuose
padaliniuose;
26.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
26.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio
nusikaltimus skaičiaus didėjimu;
26.4. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija
klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi;
26.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius.
26.6. Parengtų Savivaldybės teisės aktų projektų, įvertintu antikorupciniu požiūriu,
skaičiumi.
27. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas
Savivaldybės institucijomis.
28. Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo
priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia Antikorupcijos komisijai informaciją apie
priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.
30. Savivaldybės institucijos, įstaigos ir įmonės, bendruomenės, visi suinteresuoti juridiniai
ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar
papildymo.
31. Su Programa ir priemonių planu pasirašytinai supažindinami visi Plungės rajono
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai ir Savivaldybės valdymo sričiai
priskirtų įstaigų vadovai.

32. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir
asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją,
Programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.
33. Programa skelbiama Plungės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje
www.plunge.lt
34. Programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje.
________________________________________________________________________
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Problema
Priemonė
Vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamo rezultato vertinimo
Nr.
terminas
kriterijai
1.
Žemas visuomenės
Atlikti savivaldybės veiklos sričių,
Savivaldybės
Kiekvienų metų Surašyta motyvuota išvada dėl
antikorupcinis
kuriose egzistuoja didelė korupcijos
administracijos
III ketvirtis
savivaldybės veiklos sričių,
pasitikėjimas
pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir
direktoriaus įgaliotas
kuriose egzistuoja didelė
savivaldos
korupcijos pasireiškimo tikimybės jose
asmuo
korupcijos pasireiškimo
institucijomis
įvertinimą
tikimybė
2.
Antikorupciniu požiūriu Pagal metodiką atlikti antikorupcinį
Juridinis ir personalo
Teisės aktuose, jų projektuose
vertinama per mažai
teisės aktų vertinimą. Ypatingą dėmesį
administravimo skyrius,
bus pašalintos korupcijos
savivaldybės rengiamų skirti antikorupciniu požiūriu vertinant
teisės aktų projektų
prielaidos; atliktų vertinimų
teisės aktų ir teisės aktų teisės aktų projektus, dėl kurių gali kilti
rengėjai
kiekis, Antikorupciniu požiūriu
projektų.
interesų konfliktas, taip pat visuomenei
įvertinta 80 proc. visų teisės
reikšmingais klausimais
aktų projektų
3.
Atliekant Savivaldybės Centralizuoto Savivaldybės vidaus audito Centralizuotas
2016-2018
Atliktų auditų ir pateiktų
įstaigų auditą, vertinti,
metu įvertinti audituojamo padalinio
savivaldybės vidaus audito
išvadų, susijusių su korupcijos
ar nėra pastebėtuose
vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą skyrius
pasireiškimo galimybėmis,
trūkumuose korupcijos bei rizikos įtaką ir pateikti
skaičius
pasireiškimo tikimybės rekomendacijas, kaip sustiprinti vidaus
apraiškų
kontrolės procedūras bei rizikos valdymą
audituojamame padalinyje
4.
Sveikatos įstaigų
Inicijuoti mokymus savivaldybės
Savivaldybės gydytojas,
2016-2018
Mokymo renginių skaičius,
darbuotojams trūksta
kontroliuojamų sveikatos priežiūros
Savivaldybės
dalyvavusių asmenų skaičius
informacijos, kaip elgtis įstaigų darbuotojams korupcijos
kontroliuojamų sveikatos
susidūrus su korupcinio prevencijos klausimais, supažindinti su
priežiūros įstaigų vadovai
pobūdžio nusikalstama galiojančiais teisės aktais korupcijos
veika
prevencijos srityje
5.
Mažas visuomenės
Savivaldybės interneto svetainėje skelbti Protokolo skyrius
Po kiekvieno
Padidės
visuomenės
pasitikėjimas
informaciją apie savivaldybės tarybos
Informacinių technologijų tarybos
pasitikėjimas
savivaldybės
savivaldybės
narių nusišalinimus nuo dalyvavimo
skyrius,
posėdžio esant
institucijomis
institucijomis.
rengiant, svarstant ir priimant sprendimus
nusišalinimui
Tarybos nariai

6.

7.

8.

9.

10.

konkrečiais svarstomais
klausimais nusišalina
nuo sprendimų
priėmimo, tačiau toks
nusišalinimas lieka
nežinomas visuomenei
Gyventojai
nepakankamai
supažindinami su
korupcijos apraiškomis
bei jos prevencija
Visuomenės
nepasitenkinimas dėl
netinkamai suteiktų
paslaugų, įvertintas
Savivaldybės
darbuotojų
bendravimas,
mandagumas,
paslaugumas ir
aptarnavimo kokybė
teikiant paslaugas
Gyventojai
nepakankamai
informuojami, iš kur
Savivaldybė gauna
pajamų ir kaip išleidžia
biudžeto lėšas metų
laikotarpiu.
Gyventojai skundžiasi
skaidrumo stoka
sveikatos priežiūros
srityje
Visuomenėje
susidariusi nuomonė,

Didinti antikorupcinio švietimo
priemonių vykdymą švietimo ir
Savivaldybės įstaigose bei rajono
bendruomenei
Organizuoti savivaldybėje konkursą
Tarptautinei antikorupcijos dienai
paminėti
Užtikrinti, kad Savivaldybės interesantai
turėtų galimybę anoniminėse anketose
pareikšti savo nuomonę apie juos
aptarnavusių Savivaldybės
administracijos tarnautojų ir darbuotojų
pagirtiną ar netinkamą elgesį.

Antikorupcijos komisija,
Nuolat,
Švietimo skyrius, Kultūros 2016 m.
ir sporto skyrius
gruodžio mėn.
Tarptautinei
antikorupcijos
dienai paminėti

Vykdytų korupcijos prevencijai
skirtų renginių skaičius

Bendrasis skyrius

Atliktų apklausų, tyrimų
skaičius.
Neigiamų ir teigiamų pranešimų
skaičius.

Sukurti Savivaldybės biudžeto išlaidų ir
pajamų viešinimo sistemą.

Finansų
ir
biudžeto Nuolat
skyrius,
Informacinių technologijų
skyrius

Gyventojai kartą per pusmetį
Savivaldybės interneto
svetainėje informuojami apie
gautas pajamas ir patirtas
išlaidas.

Įpareigoti rajono sveikatos priežiūros
įstaigas parengti korupcijos prevencijos
programas bei planus 2016-2018 metams

Įstaigų vadovai

2016-2018

Viešinti informaciją apie įgyvendinamus
infrastruktūrinius projektus, jų rezultatus

Vietos ūkio ir turto skyrius

Nuolat

Parengti ir įgyvendinti planai,
sukelia gyventojų nuomonės dėl
korupcijos apraiškų sveikatos
priežiūros srityse pagerėjimas
Visuomenė bus dažniau
informuojama apie

11.

kad infrastruktūriniai
projektai (kelių
projektavimas,
tvarkymas,
asfaltavimas,
apšvietimas) yra
nepakankamai
viešinami.
Visuomenėje
susidariusi nuomonė
apie neskaidrią
Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių
veiklą.

12.

Savivaldybės
administracijos
darbuotojai yra
nepakankamai
informuoti apie
korupcijos prevencijos
ir neteisėtų veikų
nustatymo veiklą.

13.

Ne visi darbuotojai žino,
kur kreiptis norint
pranešti apie korupcijos
atvejį.
Plungės rajono
savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo
sutartis, nesusipažinę su
Informacijos, susijusios
su galimomis korupcijos
apraiškomis, priėmimo iš
asmenų Plungės rajono
savivaldybės

infrastruktūrinius projektus.
Informacija bus skelbiama
savivaldybės interneto
svetainėje ir spaudoje.

Uždarųjų akcinių bendrovių, kurių
akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½
balsų akcininkų susirinkime, nuosavybės
teise priklauso Savivaldybei, interneto
svetainėse skelbti ir viešinti informaciją
apie suteiktą paramą, t. y. viešai
atsiskaityti, kam ir pagal kokius kriterijus
skiriama parama.
Organizuoti Savivaldybės
administracijoje mokymus antikorupcijos
temomis.

Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių
vadovai

Nuolat

Paskelbtos informacijos
skaičius

Savivaldybės
administracijos Juridinio ir
personalo administravimo
skyrius

2016–2018 m.

Supažindinti Plungės rajono savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo
sutartis, su Informacijos, susijusios su
galimomis korupcijos apraiškomis,
priėmimo iš asmenų Plungės rajono
savivaldybės administracijoje tvarka
(2008 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D-501
„Dėl Informacijos priėmimo iš piliečių ir
kitų asmenų korupcijos prevencijos
klausimais Plungės rajono savivaldybės
administracijoje tvarkos patvirtinimo.
STT direktoriaus 2015-01-20 įsakymas

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus įgaliotas
valstybės tarnautojas

2016–2018 m.

Savivaldybės valstybės
tarnautojai ir darbuotojai
supažindinti su korupcijos
pasekmėmis ir prevencinėmis
priemonėmis.
Mokymo renginių ir juose
dalyvavusių asmenų skaičius
per metus.
Visi savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis,
susipažinę su Informacijos,
susijusios su galimomis
korupcijos apraiškomis,
priėmimo iš asmenų Plungės
rajono savivaldybės
administracijoje tvarka

14.

Nepakankamas vaikų
švietimas pagal
valstybines programas
apie korupcijos daromą
žalą visuomenei

Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims,
suteikusiems Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą
informaciją apie korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, tvarkos aprašo“)
Skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti
antikorupcinio švietimo programas,
organizuoti renginius, skatinti pedagogus
ir mokinius domėtis korupcijos
prevencija ir pilietiškumo ugdymu

15.

Nepakankama
informacijos sklaida
apie tai, kur kreiptis
susidūrus su korupcija

Savivaldybių įstaigų interneto svetainėse
įdėti reklamines juostas su nuoroda, kur
kreiptis susidūrus su korupcijos
apraiškomis

16.

Nepakankamas
visuomenės
informavimas apie
vykdomas korupcijos
prevencijos priemones
ir jų rezultatus
Yra grėsmė į valstybės
tarnybą priimti asmenis,
turinčius
susikompromitavusio
arba teisto asmens
statusą

Savivaldybės interneto tinklalapyje
skelbti informaciją apie Korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimą,
įvykdytų korupcijos prevencijos
priemonių rezultatus
Kreiptis dėl informacijos apie asmenį,
siekiantį eiti arba einantį pareigas
Savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar
įmonėje, pateikimo.

Juridinio ir personalo
administravimo skyrius

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymais

Tikrinti ir informuoti darbuotojus, kad į
Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais sudaromas komisijas ir darbo

Savivaldybės
administracijos struktūrinių
padalinių vadovai,

administracijoje tvarka

17.

18.

Švietimo skyrius

direktorius,
Savivaldybės įstaigų ir
įmonių, kurių steigėja
(savininkė) yra Taryba,
vadovai
Antikorupcijos komisija,
asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją
Savivaldybės
administracijoje

2016-2018

2016 m. IV
ketvirtis

Nuolat

2016-2018

2016–2018 m.

Bus surengti bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių konkursai,
moksleivių debatai, darbų
parodos, daugiau mokinių bus
supažindinta su
antikorupcinėmis iniciatyvomis
ir korupcijos grėsmėmis
švietimo renginiuose, skaičius,
renginių skaičius ir juose
dalyvaujančių mokinių skaičius
Visuose Savivaldybės įstaigų ir
įmonių, kurių steigėja
(savininkė) yra Taryba,
interneto tinklalapiuose įdėtos
reklaminės juostos
Paskelbtų pranešimų apie
korupcijos prevencijos
priemones skaičius

Savivaldybėje valstybės
tarnautojais ir jiems prilygintais
asmenimis galės tapti tik
nepriekaištingos reputacijos
asmenys.
Asmenų, dėl kurių buvo
kreiptasi į kompetentingas
valstybės institucijas, skaičius
Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojams ir
kitiems atsakingiems

sudaromos komisijos ir
darbo grupės įvairiems
klausimams spręsti. Į jas
gali būti įtraukiami
asmenys, suinteresuoti
savanaudiškai spręsti
problemas.

19.

20.

Trūksta informacijos
apie anoniminės
telefono linijos veikimą
Savivaldybės
administracijoje, kad
gyventojai gali
paskambinti ir pranešti
apie galimus teisės aktų
pažeidimus ir
korupcijos pasireiškimą.
Korupcijos galimybė
gali pasireikšti
savivaldybei teikiant
administracines ir
viešąsias paslaugas

grupes įtrauktų valstybės tarnautojų
dalyvavimas šių komisijų ir darbo grupių
veikloje nesukeltų interesų konflikto.
Informuoti darbuotojus apie pareigą
nusišalinti iškilus interesų konfliktui
vadovaujantis Administracijos
direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu
Nr. D-51 „Dėl asmenų, dirbančių
valstybinėje tarnyboje, nusišalinimo,
esant interesų konfliktui, tvarkos
patvirtinimo“
Užtikrinti Savivaldybės administracijos
anoniminių pranešimų linijos
(pasitikėjimo telefono) veikimą ir
populiarinimą.

Tirti skundus, pranešimus ir kitais būdais
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
pobūdžio veikų, viešųjų ir privačių
interesų nesuderinamumo

Juridinio ir personalo
administravimo skyrius

darbuotojams sumažės
galimybių sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą.
Atliktų kontrolės veiksmų
skaičius.

Juridinio ir personalo
administravimo skyrius

2016–2018 m.

Bus užtikrintas tinkamas tel. (8
448) 50 842 administravimas.
Užregistruotų anoniminių ir kitų
pranešimų skaičius.

Antikorupcijos komisija

Gavus skundą,
pareiškimą ar
kitą informaciją

Ištirtų pranešimų apie galimas
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, viešųjų ir
privačių interesų konfliktą
skaičius

__________________________________________

