PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. balandžio 24 d. Nr.T1-125
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Plungės rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programą.
1.2. Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių planą.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Albinas Klimas
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PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr.T1-125
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMA
I.

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programa (toliau –
programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Padalinių ir asmenų, valstybės ar
savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr.
607, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai Plungės rajono savivaldybės institucijose,
biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei įmonėse (toliau- įstaiga), kurių steigėja (savininkė) yra
Plungės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybė).
3. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės
aktuose.
4. Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją Savivaldybės įstaigose, siekti
kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atriboti
nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos
sklaidą savivaldybėje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą
korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti,
užtikrinti glaudesnį Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.
II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ
ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
5. Savivaldybės veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio
planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių
analizę.
6. Išorinės korupcijos prielaidos:
6.1. socialinės (nedarbas, santykinai maži valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų
atlyginimai, netobula motyvacinė karjeros sistema viešajame sektoriuje);
6.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažna jų kaita, spragos ir kolizijos, kontrolės sistemų,
teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);
6.3. institucinės (motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, nepakankamos vidaus ir išorės
auditų apimtys);
6.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir
prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje);
6.5. išorinių veiksnių įtaka (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama parama).
7. Vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos:
7.1. nepakankamai išsamus ir formalus teisės aktų projektų poveikio vertinimas;
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7.2. galimybė politikams dėl asmeninio suinteresuotumo daryti įtaką priimamiems
sprendimams;
7.3. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
7.4. elektroninės valdžios diegimo netobulumai;
7.5. nepakankama interesų konfliktų prevencija;
7.6. dokumentų išdavimas (leidimų, licencijų) bei jų derinimas;
7.7. Savivaldybei priklausančio turto privatizavimo, nuomos ir panaudos procedūrų
neskaidrumas;
7.8. rengiant ir priimant sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų, lengvatų ir pan. taikymo;
7.9. atliekant statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų priežiūrą ir kontrolę;
7.10. kitų Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių atliekamos funkcijos tose veiklos
srityse, kuriose pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė.
8. Vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidų mažinimas Plungės rajono savivaldybėje:
8.1. Plungės rajono savivaldybės taryba 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė sprendimą Nr. T1-212
„Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Plungės rajono savivaldybės kontroliuojamose įstaigose,
įmonėse ir organizacijose“. Vadovaudamosi šiuo sprendimu, Savivaldybės įsteigtos ir kontroliuojamos
įstaigos parengė korupcijos prevencijos programas ir priemonių planus joms įgyvendinti, paskyrė
atsakingus už korupcijos prevenciją įstaigose asmenis. Programos ir kiti dokumentai pateikti
Savivaldybės Antikorupcijos komisijai.
8.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. gruodžio 17 d. išleido
įsakymą Nr. D- 790 „Dėl korupcijos prevencijos priemonių viešinimo“, kuriuo įpareigojo Plungės
rajono savivaldybės įmones, įstaigas ir organizacijas iki 2013 m. kovo 31 d. įgyvendinti 2011 m.
rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-212 „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Plungės rajono
savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose užtikrinimo“ 1.3 punktą ir savo
interneto svetainėse viešinti korupcijos prevencijos programas bei priemonių planus joms
įgyvendinti, kitą informaciją, susijusią su korupcijos prevencija įstaigose (renginiai, dalyvavimas
projektuose ir kt.). Tačiau dauguma įstaigų vadovų nevykdo šiuose dokumentuose nustatytų
įpareigojimų.
8.3. 2012 sausio 20 d. Savivaldybės administracijos direktorius išleido įsakymą Nr. D- 44 „Dėl
pareigų, kurias siekiantys eiti asmenys arba einantys jas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės
įstaigose ar įmonėse turi būti tikrinami Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta
tvarka, sąrašo patvirtinimo“.
8.4. 2012 m. sausio 24 d. Savivaldybės administracijos direktorius išleido įsakymą Nr. D- 51
„Dėl Asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, nusišalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos
patvirtinimo“. Šie dokumentai publikuoti Savivaldybės interneto svetainės juostoje „Zona be korupcijos“.
8.5. 2012 m. kovo mėn. Savivaldybės interneto svetainėje publikuota anoniminė apklausos
anketa. 2012 m. gruodžio mėn. apibendrinti anoniminės apklausos rezultatai, su kuriais galima
susipažinti Savivaldybės interneto svetainės pagrindinio puslapio juostoje „Zona be korupcijos“.
8.6. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas 2013 m. III ketv. Plungės rajono
savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje. Išvada 2013-09-25 išsiųsta Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai ir publikuota juostoje „Zona be korupcijos“. Ši išvada apsvarstyta Komisijos
posėdyje, jai buvo pritarta.
8.7. Nagrinėtas klausimas dėl informacijos apie laisvas vietas Plungės miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigose publikavimo Savivaldybės interneto svetainėje. Tokia informacija skelbiama
Savivaldybės internetinės svetainės skiltyje „Skelbimai“ du kartus - einamųjų metų rugsėjo mėn. ir kitų
metų sausio mėn.
8.8. Viešinant antikorupcinę veiklą Savivaldybės interneto svetainėje, skelbiama visa informacija
apie vykdomas antikorupcines priemones.
8.9. Savivaldybės interneto svetainės pagrindiniame puslapyje išskirta skiltis „Pasitikėjimo
telefonas“, kurioje skelbiami Savivaldybės ir policijos komisariato pasitikėjimo telefonai.
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8.10. Siekiant kovoti su korupcija ir didinti visuomenės informuotumą, Savivaldybės interneto
svetainės pagrindiniame puslapyje sukurta aktyvinta nuoroda į LR STT interneto puslapį.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
9. Programos tikslai:
9.1. įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą visose Savivaldybei
pavaldžiose įstaigose ir įmonėse;
9.2. šalinti prielaidas, kurios sudaro Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams
pasinaudoti tarnybine padėtimi savanaudiškiems tikslams;
9.3. užtikrinti Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų
nuomonę, gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;
9.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę ir žiniasklaidą,
didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis.
10. Programos uždaviniai:
10.1. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai;
10.2. stiprinti Savivaldybei pavaldžių įstaigų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo
kontrolę;
10.3. tobulinti Savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo
metodiką, siekiant, kad teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinis vertinimas būtų
veiksmingesnis ir efektyvesnis;
10.4. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimą Savivaldybės administracijos padaliniuose ir pavaldžiose įstaigose bei nustatyti
konkrečius terminus;
10.5. užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją
apie Savivaldybei pavaldžių įstaigų tarnautojų ir darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai
korupcinę veiklą;
10.6. informuoti apie galimas korupcines veikas ir viešinti nustatytus korupcijos atvejus;
10.7. vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Savivaldybei
pavaldžiose įstaigose.
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS
11. Korupcijos prevencijos tikslas – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas,
sudarant Savivaldybės korupcijos prevencijos priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims,
siekiant juos atriboti nuo korupcinių nusikaltimų.
12. Korupcijos prevencijos priemonės yra:
12.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
12.2. sprendimų ir kitų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas; antikorupciniu
požiūriu privalo būti vertinami Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių
visuomeninius santykius, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, projektai;
12.3. personalo mokymas ir informavimas;
12.4. prašymų dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas
Savivaldybės įstaigoje, pateikimas Specialiųjų tyrimų tarnybai;
12.5. valstybės tarnyboje dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimo
užtikrinamas Savivaldybės įstaigose, įgyvendinat Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
12.6. visuomenės įtraukimas į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimą. Skatinti gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos
daryti Savivaldybės aplinkoje, siekti sudaryti sąlygas telefonu ar interneto ryšiu apie tai pranešti.
Siekti sukurti pranešimų nagrinėjimo, kaupimo, analizavimo ir reagavimo sistemą;
12.7. nustatytų korupcijos atvejų viešinimas;
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12.8. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.
V. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
13. Programos rezultatyvumas (pasiekti tikslai ir uždaviniai) vertinamas kiekybės ir kokybės
rodikliais:
13.1. didėjančiu nepakantumu korupcijai;
13.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos priemonių skaičiumi;
13.3. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
13.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio veiksmus
skaičiaus ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio pobūdžio veikos, skaičiumi;
13.5. būtinų įvertinti antikorupciniu požiūriu teisės aktų projektų ir teisės aktų skaičiaus ir
faktiškai įvertintų teisės aktų projektų ir teisės aktų skaičiaus santykiu;
13.6. viešai skelbiamų pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones didėjimu
kiekvienais Programos įgyvendinimo metais;
13.7. būtinų skelbti teisės aktų projektų ir faktiškai paskelbtų teisės aktų projektų skaičiumi;
13.8. būtinų privalomai tikrinti asmenų ir faktiškai tikrintų asmenų, priimant į pareigas, kai
vertinimas Specialiųjų tyrimų tarnyboje yra būtinas, skaičiaus santykiu;
13.9. skundų, pateiktų teismui, visuomeninei administracinių ginčų komisijai dėl
Savivaldybės priimtų sprendimų, sumažėjęs skaičius;
13.10. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.
VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
14. Už valstybės antikorupcinės politikos įgyvendinimą Savivaldybėje atsako meras. Kovos
su korupcija programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės
administracijos direktorius ir jo paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją
Savivaldybėje.
15. Programos priemonių vykdytojai yra Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė (jei tokia grupė yra sudaroma), Savivaldybės administracijos padalinių
vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kiti Programos
įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys.
16. Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo
priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui
informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.
17. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Programą gali vertinti ekonomiškumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris
nustato korupcijos prevencijos priemones, vykdytojus, vykdymo terminus, laukiamus rezultatus,
įgyvendinimo vertinimo rodiklius ir finansavimą.
19. Savivaldybės institucijos, įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi
suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl
Programos pakeitimo ar papildymo.
20. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir
asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją,
Programa gali būti keičiama, papildoma Savivaldybės tarybos sprendimu.
21. Programa, priemonių planas jai įgyvendinti bei Programos įgyvendinimo ataskaita viešai
paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
____________________________

