Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos korupcijos prevencijos programos 2012-2013 metams
ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita
2013 m. sausio 16 d.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemon÷s turinys

Vykdytojai

Parengti ir teikti
Administracijos
direktoriui tvirtinti
Asmenų, dirbančių
valstybin÷je tarnyboje,
nusišalinimo, esant interesų
konfliktui, tvarką.

Juridinio ir
personalo
administravimo
skyriaus
ved÷jas J.
Gasiūnas

Pateikti raštišką prašymą
STT d÷l informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas valstyb÷s
ar savivaldyb÷s įstaigoje
(išskyrus pareigas,
nurodytas Korupcijos
prevencijos įstatymo 9
straipsnio 2 dalyje),
pateikimo.
Parengti administracijos
direktoriaus įsakymą d÷l
pareigų, kurias siekiantys
eiti asmenys turi būti
tikrinami korupcijos
prevencijos įstatymo 9 str.
nustatyta tvarka, sąrašą

Administracijos
direktorius,
asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldyb÷s
administracijoje

Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę.

Įvykdymo
laikas
2012-02

Žyma apie įvykdymą

Plung÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus 2012 m.
sausio 24 d. įsakymas
Nr. D- 51 „D÷l asmenų,
dirbančių valstybin÷je
tarnyboje,
nusišalinimo, esant
interesų konfliktui,
tvarkos patvirtinimo“
Prieš priimant Pateikti 6 prašymai
į darbą, ar
STT pravedant
konkursą į valstyb÷s
gavus
neigiamos
tarnautojo pareigybę
informacijos
bei į įstaigos vadovo
apie dirbantįjį pareigybę

Juridinio ir
personalo
administravimo
skyriaus
ved÷jas J.
Gasiūnas

2012-03

Juridinio ir
personalo
administravimo
skyriaus
ved÷jas J.
Gasiūnas

2012 m. III
ketv.

Plung÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus 2012 m.
sausio 20 d. įsakymas
Nr. D- 44 „D÷l pareigų
, kurias siekiantys eiti
asmenys arba einantys
jas savivaldyb÷s
administracijoje,
savivaldyb÷s įstaigose
ar įmon÷se turi būti
tikrinami Lietuvos
respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo
nustatyta tvarka,
sąrašo patvirtinimo
Korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷
nustatyta UAB
„Plung÷s vandenys“.
Išvada 2012-09-21
išsiųsta Lietuvos
Respublikos
Specialiųjų tyrimų
tarnybai, patalpinta

Pastabos

5.

Įstaigoje, atlikus korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymą, parengti ir
pateikti tvirtinti nustatytų
neatitikimų šalinimo
priemonių planą, nurodant
asmenis, atsakingus už
priemonių vykdymą

Direktoriaus
įsakymu
sudaryta
komisija

6.

Bendradarbiauti su STT
korupcijos
prevencijos ir kontrol÷s
įstaigoje klausimais.

Administracijos
direktorius

7.

Kontroliuoti piliečių
prašymų ir skundų
nagrin÷jimą, siekiant
išvengti nepagrįsto jų
vilkinimo, kad nebūtų
sudaromos prielaidos
korupcijai
Organizuoti valstyb÷s
tarnautojų mokymą,
susijusį su tarnybin÷s
etikos ir antikorupcinio
elgesio standartų ugdymu
ir laikymusi.

Bendrasis
skyrius

8.

9.

Organizuoti mokymus
viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je
tarnyboje, interesų
konfliktų, susijusių su
valstyb÷s tarnautojų
elgesio viešajame

baneryje „Zona be
korupcijos“.
2012-2013 m. Korupcijos
po korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
pasireiškimo nustatymas atliktas
tikimyb÷s
2012 m. III ketv. UAB
nustatymo.
„Plung÷s vandenys“.
UAB „Plung÷s
vandenys“
administracijai pateikti
siūlymai, d÷l
korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s įstaigoje
mažinimo.
Pagal poreikį 2012 metais įvyko 2
susitikimai
Savivaldyb÷s vadovų
su STT Klaip÷dos
valdybos korupcijos
prevencijos poskyrio
viršininku
Kartą per
Apie piliečių skundų,
pusmetį
prašymų nagrin÷jimą
analiz÷ teikiama
Administracijos
direktoriui

Administracijos
direktorius,
asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldyb÷s
administracijoje
.

Ne rečiau
kaip vieną
kartą per
metus.

Administracijos
direktorius,
asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Ne rečiau
kaip vieną
kartą per
metus.

Savivaldyb÷s
administracijos
darbuotojų mokymas
buvo organizuotas
atsižvelgiant į poreikį
bei Administracijos
direktoriaus patvirtintą
valstyb÷s tarnautojų
2011 m. mokymo planą
bei Savivaldyb÷s
tarybos sprendimu
nustatytus
Savivaldyb÷s tarybos
narių ir valstyb÷s
tarnautojų 2011 metų
mokymo prioritetus bei
prioritetines mokymo
grupes.
D÷l l÷šų trūkumo
mokymai 2012 m.
organizuoti nebuvo

10.

11.

12.

13.

14.

gyvenime principų ir
reikalavimų laikymusi,
užtikrinant valstyb÷s
tarnautojų elgesio kontrolę
ir atsakomybę, klausimais
Antikorupciniu požiūriu
vertinti teis÷s aktų
projektus, d÷l kurių gali
kilti interesų konfliktas.

Peržiūr÷ti Savivaldyb÷s
administracijos, įstaigų
darbuotojų, kurių veikla
susijusi su teikiamomis
paslaugomis, pareigybių
aprašymus ir pareiginius
nuostatus, aiškiai apibr÷žti
darbuotojų vykdomas
funkcijas.
Pl÷toti informacinių
technologijų sistemą,
siekiant kuo daugiau
paslaugų teikti elektroniniu
būdu.
Diegti antikorupcinio
švietimo programas
švietimo įstaigose
(konkursų, paskaitų ar kitų
renginių antikorupcine
tema organizavimas).
Centralizuoto Savivaldyb÷s
vidaus audito metu įvertinti
audituojamo padalinio
vidaus kontrol÷s sistemos
funkcionavimą bei rizikos
įtaką ir pateikti
rekomendacijas, kaip
sustiprinti vidaus kontrol÷s
procedūras bei rizikos
valdymą audituotame
padalinyje.

Savivaldyb÷s
administracijoje

Teis÷s aktų
reng÷jai

nuolat

Administracijos
padalinių
vadovai,
Juridinis ir
personalo
administravimo
skyrius.

2012 m. II
ketv.

Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Švietimo
skyrius

2012

Centralizuotas
savivaldyb÷s
vidaus audito
skyrius.

Pagal
metiniuose
vidaus audito
planuose
nustatytus
terminus

Teis÷s aktų reng÷jai,
rengiant savivaldyb÷s
norminius teis÷s aktus,
juos vertina
antikorupciniu požiūriu
vadovaudamiesi
Savivaldyb÷s tarybos
2010 m. balandžio 29
d. sprendimu Nr. T1-92
„D÷l Plung÷s rajono
savivaldyb÷s teis÷s
aktų ar jų projektų
antikorupcinio
vertinimo taisyklių
patvirtinimo“.
Įgyvendinta dalinai.
Pareigyb÷s aprašymai
peržiūr÷ti ir patikslinti
8 tarnautojų.

Šiuo metu vyksta
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷s atnaujinimo
darbai

2012-2013
mokslo metai

Centralizuoto
savivaldyb÷s vidaus
audito skyriaus 2012
metais atliekamų
vidaus auditų metu
audituojamuose
subjektuose buvo
vertinamas vidaus
kontrol÷s
funkcionavimas ir
teikiamos
rekomendacijos, kaip

15.

Skelbti Korupcijos
prevencijos programą su
jos įgyvendinimo
priemonių planu
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je

Administracijos
direktorius,
asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldyb÷je

16.

Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je skelbti apie
laisvas vietas rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigose.

Švietimo
skyrius.

17.

Užtikrinti, kad
Savivaldyb÷s interesantai
tur÷tų galimybę
anonimin÷se anketose
pareikšti savo nuomonę
apie juos aptarnavusių
Savivaldyb÷s
administracijos tarnautojų
ir darbuotojų elgesį.

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldyb÷je

18.

Nesudaryti savo veiksmais
ar neveikimu sąlygų
korupcinio pobūdžio
nusikalstamoms veikoms.

Savivaldyb÷s
administracijos
darbuotojai

sustiprinti vidaus
kontrol÷s procedūras
bei rizikos valdymą
audituotame
Administracijos
padalinyje ar įstaigoje
Kiekvienais
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je yra
metais
patalpintas Baneris
„Zona be korupcijos“,
kuriame skelbiami
korupcijos prevencijos
programos, jų
įgyvendinimo planai,
išvados, kiti
dokumentai
2012-2013 m. Informacija apie laisvas
vietas Plung÷s miesto
ikimokyklinio ugdymo
įstaigose, skelbiama
Savivaldyb÷s
internetin÷je svetain÷je
skiltyje „Skelbimai“ du
kartus, einamųjų metų
rugs÷jo m÷n. ir
sekančių metų sausio
m÷n.
1 kartą per
2012 m. kovo m÷n.
metus
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je patalpinta
anonimin÷ apklausos
anketa. 2012 m.
gruodžio m÷n.
apibendrinti
anonimin÷s apklausos
rezultatai, kurie
patalpinti savivaldyb÷s
interneto svetain÷s
baneryje „Zona be
korupcijos“.
2012-2013 m. Savivaldyb÷s
tarnautojams ir
darbuotojams susipažinimui perduodami
dokumentai, susiję su
antikorupcine veikla
įstaigoje, pravedant
pasitarimus su skyrių
vadovais, kaskart
akcentuojama, kad
nebūtų sudaromos
sąlygos korupcijai
pasireikšti.

19.

20.

21.

22.

Pateikti informaciją
Valstyb÷s tarnautojų ir
Juridinių asmenų registrams
apie asmenis, dirbančius
sveikatos sistemos įstaigose
ir pripažintus padarius
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, taip
pat patrauktus
administracin÷n ar
drausmin÷n atsakomyb÷n už
sunkius tarnybinius
nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu,
padarytus siekiant gauti
neteis÷tų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems
asmenims.
Siekti, kad Savivaldyb÷s
administracijos darbuotojai
kasdien÷je veikloje
laikytųsi asmenų, dirbančių
Plung÷s rajono
savivaldyb÷je, elgesio
taisyklių, kurios
patvirtintos
Administracijos
direktoriaus 2008 m. liepos
2 d. įsakymu Nr. D-528.
Vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymu ir
Plung÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus patvirtintomis
Supaprastintų pirkimų
taisykl÷mis, skaidriai
vykdyti viešuosius
pirkimus.
Supaprastintus atvirus ir
atvirus konkursus viešinti
Savivaldyb÷s interneto
puslapyje www.plunge.lt
Per Centrinę perkančiąją
organizaciją (CPO) ir
Centrinę viešųjų pirkimų
informacinę sistemą
(CVPIS) atlikti galimų
pirkti prekių ir paslaugų
viešuosius pirkimus.

Tarnautojas,
atsakingas už
personalo
tvarkymą

Pri÷mus
galutinį
teismo
nuosprendį;
patraukus
administracin
÷n ar
drausmin÷n
atsakomyb÷n
už sunkius
tarnybinius
nusižengimus

2012 m. nusikalstamų
veikų nenustatyta, už
sunkius tarnybinius
nusižengimus
drausmin÷n
atsakomyb÷n patrauktų
n÷ra.

Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius,
padalinių
vadovai

nuolat

Etikos komisijoje už
elgesio taisyklių
pažeidimus darbuotojai
nebuvo svarstyti

Savivaldyb÷s
Metų eigoje
administracijos
direktorius,
Viešųjų pirkimų
skyrius

Visi viešieji pirkimai
skelbiami savivaldyb÷s
interneto svetain÷je

Viešųjų pirkimų nuolat
komisija.

Per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ir
Centrinę viešųjų
pirkimų informacinę
sistemą (CVPIS) atlikti
10 pirkimų

23.

24.

25.

26.

27.

Sukurti administracinių ir
viešųjų paslaugų teikimo ir
jų administravimo
procedūras, diegiant
informacines ir ryšio
technologijas vaiko teisių
apsaugos srityje.
Suformuoti vieningą
skyriaus darbuotojų
sampratą, atsakomybę ir
geb÷jimus dalyvauti
antikorupcijos prevencijos
srityje.

Vaiko teisių
apsaugos
skyriaus
ved÷jas.

2013 m. I
ketvirtis

Vaiko teisių
apsaugos
skyriaus
ved÷jas.

2012 m. IV
ketvirtis

Plung÷s rajono
savivaldyb÷s
administracijos interneto
svetain÷je skelbti
informaciją apie
įregistruotus gimimus,
santuokas, mirtis, ištuokas,
apie skyriaus teikiamas
paslaugas ir terminus
paslaugoms gauti.
Didinti Savivaldyb÷s
administracijos padalinių
darbuotojų, įtrauktų į
projektų rengimo ir
įgyvendinimo procesą,
atsakomybę.

Civilin÷s
metrikacijos
skyriaus
darbuotojai

2012-2012

Didinti įgyvendinamų
projektų skaidrumą, teikti
informaciją žiniasklaidos
priemon÷ms.

Savivaldyb÷s
Nuolat
administracijos
padaliniai,
rengiantys
projektinę,
techninę
dokumentaciją
ir vykdantys
projektus.
Savivaldyb÷s
Nuolat
administracijos
padaliniai, vykdantys projektus

Išanalizuota korupcijos
rizikos sritis –
prielaida, kad
izikos veiksniai gali
atsirasti vaiko
laikinosios globos
(rūpybos) nustatymo
srityje. Tod÷l rengiant
Vaiko apsaugos
įstatymo projektą
pasiūlyta, kad abi
globos rūšys, tiek
laikinoji, tiek nuolatin÷
būtų nustatoma
teismine, o ne
administracine tvarka.
Taip pat aptarta viešųjų
administracinių
paslaugų teikimo
kokyb÷, jos skaidrus ir
atviras teikimas
gyventojams.
Šiame punkte nurodyta
informacija kiekvieną
ketvirtį skelbiama
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je „Skelbimai“

Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius nuolat
rengia susitikimus su
projektų vadovais

Kai kurių projektų
įgyvendinimas yra
aprašyta rajono žiniasklaidos priemon÷se

28.

29.

31.

Interneto svetain÷je skelbti
kreipimąsi į Savivaldyb÷s
tarnautojus ir darbuotojus,
taip pat gyventojus, raginant
telefonu, paštu, elektroniniu
paštu atvirai ar anonimiškai
pranešti apie korupcijos
apraiškas ar įtarimus apie
tokio pobūdžio veikas
Savivaldyb÷je.
Skelbti viešai (pirmiausia
interneto svetain÷je)
informaciją apie
Savivaldyb÷s rengiamus
detaliuosius bei
specialiuosius planus.

Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius.

Savivaldyb÷s interneto
svetain÷s
pagrindiniame
puslapyje išskirta
skiltis „Pasitik÷jimo
telefonas“, kurioje
skelbiami savivaldyb÷s
ir policijos komisariato
pasitik÷jimo telefonai.

Architektūros ir Nuolat
teritorijų
planavimo
skyriaus ved÷jas

Supažindinti Savivaldyb÷s
administracijos
darbuotojus su
pagrindiniais Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos teis÷s aktais.

už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldyb÷je

Informacija apie
Savivaldyb÷s
rengiamus detaliuosius
bei specialiuosius
planus skelbiama
nuolat savivaldyb÷s
internetin÷je svetain÷je
skiltyje „Skelbimai“.
Savivaldyb÷s
darbuotojai su
korupcijos prevenciją
reglamentuojančiais
teis÷s aktais
supažindinami
išsiunčiant jiems
elektroniniu būdu.

2012

