PLUNGöS RAJONO SAVIVALDYBöS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2010 M.
VEIKLOS ATASKAITA

Siekiant atskleisti korupcijos priežastis Plung÷s rajono savivaldyb÷je, jai pavaldžiose ir jos
valdymo sričiai priskirtose viešosiose įstaigose ir organizacijose, siekiama, kad būtų sukurtas
tinkamas ir veiksmingas korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir
kontrol÷s mechanizmas, įtraukiant į korupcijos prevenciją bendruomenių atstovus, visuomenines
organizacijas, skatinant skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.
Komisija siek÷:
a) pagal kompetenciją įgyvendinti Plung÷s rajono savivaldyb÷je valstyb÷s politiką
korupcijos prevencijos srityje;
b) užtikrinti tinkamą savivaldyb÷s korupcijos prevencijos programos priežiūrą ir programos
priemonių įgyvendinimo administravimą;
c) užtikrinti, kad savivaldyb÷s institucijos, įstaigos vykdytų korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teis÷s aktų reikalavimus.
Antikorupcijos komisija savo veikloje vadovavosi Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2008 m.
lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-215 „D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s korupcijos prevencijos
programos 2009-2011 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“.
2010 metais įvyko 4 Antikorupcijos komisijos pos÷džiai, kuriuose svarstyti klausimai d÷l
Plung÷s rajono savivaldyb÷s teis÷s aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių naujos
redakcijos, d÷l Administracin÷s komisijos prie Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos nuostatų,
kuriuose būtų numatyta, kad komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo
deklaraciją, d÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų, d÷l anketos
paskleidimo gyventojams apie Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos teikiamų paslaugų
kokybę, d÷l viešųjų įstaigų vidaus kontrol÷s taisyklių parengimo, d÷l supaprastinto viešojo pirkimo
konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Plung÷je. I etapas“.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s taryba 2010 m. sausio 21 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. T1-8 „D÷l
viešųjų įstaigų, kurių savinink÷ yra savivaldyb÷, vidaus kontrol÷s tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s taryba 2010 m. balandžio 29 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. T1-92
„D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s teis÷s aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
patvirtinimo“. Norminių teis÷s aktų projektų reng÷jai, vadovaudamiesi šiomis taisykl÷mis teis÷s
aktų projektus vertina antikorupciniu požiūriu.
2010 m. spalio 28 d. Savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ sprendimą Nr. T1-239 „D÷l
Administracin÷s komisijos prie Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos nuostatų patvirtinimo“. Šiuose
nuostatuose įtvirtinta nuostata, kad komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo
deklaracijas.
Tame pačiame tarybos pos÷dyje sprendimu Nr. T1-240 patvirtinti nauji Antikorupcijos
komisijos veiklos nuostatai, kuriuose taip pat įtvirtinta nuostata, kad komisijos nariai pasirašytų
nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.
2010 m. pradžioje buvo išplatinta anketa apie Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
teikiamų paslaugų kokybę. Gaila, tačiau gautos tik 7 anketos. Tačiau ir iš jų apibendrinimo galima
teigti, kad ne visus gyventojus tenkina atsakymų į prašymus ir skundus pateikimo terminai ir
turinys, ne visi gauna tarpinius atsakymus į jų skundus ar pareiškimus, nepakankamai gauna
informacijos apie savivaldyb÷s institucijų priimtus sprendimus, nes n÷ra specialisto ar atstovo
ryšiams su visuomene, ne visuomet kai kuriuose skyriuose mandagiai bendraujama su interesantais.
Galima pasteb÷ti, kad gyventojai mažai kreipiasi d÷l galimų korupcijos atvejų korupcijos
prevencijos (pasitik÷jimo) telefonu, negauta nei vieno pranešimo ar atsiliepimo gyventojų
atsiliepimų, pasiūlymų, skundų d÷žut÷je.

2010 m.rugs÷jo 2 d. Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-553 sudaryta
komisija korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti Žem÷s ūkio skyriuje. Išvada d÷l korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷s su kita papildoma dokumentacija išsiųsta Specialiųjų tyrimų tarnybai iš
kurios gautas atsakymas, kad, išanalizavus išvadą d÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s STT
pri÷m÷ sprendimą korupcijos rizikos analiz÷s Plung÷s rajono savivaldyb÷je neatlikti.
Pradedami rengti ir parengti teritorijų planavimo dokumentai skelbiami savivaldyb÷s
internetin÷je svetain÷je www.plunge.lt , nuoroda-naujienos/skelbimai.
Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Tarybos pos÷džių vaizdo įrašymas, transliavimas
savivaldybių interneto svetain÷se bei įrašų archyvavimas.“
Visa informacija apie administracijos teikiamas administracines paslaugas talpinama portale
„Verslo vartai“.
Prad÷tas įgyvendinti projektas finansuojamas iš ES fondų „vieno langelio“ principo
įgyvendinimas Plung÷s rajono savivaldyb÷je, diegiant bendrą dokumentų apskaitos ir paslaugų
valdymo sistemą, atlikti du viešieji pirkimai d÷l kompiuterin÷s technikos įsigijimo ir patalpų
remonto darbų. Pilnai įgyvendinus projektą savivaldyb÷ prad÷s teikti 3 lygio elektronines paslaugas.
Kad būtų įgyvendintos tiek Nacionalin÷je kovos su korupcija programoje, tiek Savivaldyb÷s
priemonių plane numatytos priemon÷s, reikalingos l÷šos. Tačiau šio sunkmečio laikais priemonių
įgyvendinimui l÷šos nebuvo skirtos ir kai kurios plane numatytos priemon÷s nebus įgyvendintos.
Be to, norint, kad darbas šioje srityje būtų efektyvus ir naudingas, būtina savivaldyb÷je
įsteigti bent vieną specialisto etatą. Dabar gi šis darbas vyksta visuomeniniais pagrindais ir tas kas
jį dirba, neturi jokių įgaliojimų. Etato įvedimas tur÷tų būti įsakmiai apibr÷žtas įstatymu. Be to
metodikos, kaip reik÷tų atlikti darbą Savivaldyb÷je kovojant su korupcija yra labai mažai.
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