PLUNGöS RAJONO SAVIVALDYBöS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2011M. VEIKLOS
ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnis nustato kas tai yra korupcijos
prevencija.
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei
įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų pl÷toti ekonomiką, demokratiją,
kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.
Korupcijos prevencijos tikslai ir uždaviniai:
1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
4) teisin÷mis, organizacin÷mis, ekonomin÷mis ir socialin÷mis priemon÷mis sukurti tinkamą ir
veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrol÷s mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.
2011 m. liepos 28 d sprendimu Nr. T1-183 VII šaukimo Savivaldyb÷s tarybos įgaliojimų laikui
patvirtino Antikorupcijos komisiją iš 6 narių:
Virginijus Brezgys, Truikių seniūnaitijos seniūnaitis,
Jonas Gasiūnas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus ved÷jas,
Danut÷ Jarašiūnien÷, Savivaldyb÷s kontrolier÷,
Daiva Jonauskien÷, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialist÷;
Audrius Klišonis, Savivaldyb÷s tarybos narys;
Romas Rem÷za, Savivaldyb÷s tarybos narys, komisijos pirmininkas.
2011 m. rugs÷jo 5d. Komisija praved÷ Komisijos pos÷dį, kurio darbotvark÷je numatyti klausimai:
1. Komisijos narių supažindinimas su Plung÷s rajono savivaldyb÷s antikorupcijos komisijos veiklos
nuostatais.
2.Antikorupcin÷s komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai.
3. Supažindinimas su Antikorupcin÷s komisijos nešališkumo deklaracija ir jos pasirašymas.
4. D÷l sprendimo projekto „D÷l informacijos pateikimo apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį
pareigas Plung÷s rajono savivaldyb÷s įstaigoje ar įmon÷je, pateikimo“ svarstymo ir jo teikimo tvirtinti
savivaldyb÷s tarybai tvirtinti.
5. D÷l sprendimo projekto „D÷l korupcijos prevencijos ir kontrol÷s Plung÷s rajono savivaldyb÷s
kontroliuojamose įstaigose, įmon÷se ir organizacijose užtikrinimo“ svarstymo ir jo teikimo savivaldyb÷s tarybai
tvirtinti.
Komisijos pirmininku išrinktas komisijos narys Jonas Gasiūnas, kuris pateik÷ svarstymui 3 sprendimo
projektus, tai:
1. „D÷l informacijos pateikimo apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Plung÷s rajono
savivaldyb÷s įstaigoje ar įmon÷je, pateikimo“,
2. „D÷l korupcijos prevencijos ir kontrol÷s Plung÷s rajono savivaldyb÷s kontroliuojamose įstaigose,
įmon÷se ir organizacijose užtikrinimo“,
3. „D÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s nustatymo Plung÷s rajono savivaldyb÷je ir jai pavaldžiose
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“
Šiuos sprendimų projektus Taryba patvirtino 2011 m. rugs÷jo 29 Tarybos pos÷dyje.
Įgyvendinant Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. rugs÷jo 29 d. sprendimą Nr. T1-212
„D÷l korupcijos prevencijos ir kontrol÷s Plung÷s rajono savivaldyb÷s kontroliuojamose įstaigose, įmon÷se
ir organizacijose užtikrinimo“, Savivaldyb÷s kontroliuojamos įstaigos (UAB, biudžetin÷s įstaigos,

Viešosios įstaigos, kurių savinink÷ yra Savivaldyb÷, Savivaldyb÷s įmon÷s pareng÷ ir pasitvirtino
Korupcijos prevencijos priemonių programas 2011-2013 metams, priemonių planus programoms
įgyvendinti, bei paskyr÷ atsakingus asmenis už korupcijos prevenciją įstaigose. Programos ir kiti
dokumentai pateikti Savivaldyb÷s antikorupcijos komisijai, kuri kontroliuos kaip įgyvendinamos
korupcijos prevencijos nuostatos įstaigose.
Numatyta patalpinti Savivaldyb÷s interneto svetain÷je anoniminę apklausos anketą ir iki 2012 m.
vasario 28 d. apibendrinti apklausos rezultatus. Kadangi šiuo metu atnaujinama Savivaldyb÷s interneto
svetain÷, anketa kol kas n÷ra patalpinta.
Savivaldyb÷je vykdomas ir moksleivių antikorupcinis švietimas. Iš Švietimo skyriaus gautos
informacijos matyti, kad antikorupcinis ugdymas integruotas visose rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Į Plung÷s „Saul÷s“ gimnaziją 2011 m. lapkričio m÷n. buvo atvykęs Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaip÷dos
valdybos atstovas, kuris bendravo su mokyklos kolektyvu ir mokiniai.
Savivaldyb÷s interneto svetain÷s veiklos sričių skirsnyje skyrelyje „Korupcija“ talpinama
informacija (sprendimai, ataskaitos, kt. duomenys) apie korupcijos prevenciją.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,D÷l
Korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „D÷l Valstyb÷s ar savivaldyb÷s įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didel÷ korupcijos pasireiškimo tikimyb÷, nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo“ Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijoje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymas. Analizuotas 2010 m. liepos – gruodžio m÷n. ir 2011 m. sausio – rugpjūčio m÷n. laikotarpis.
Išvada mero vardu išsiųsta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
Išvada-atlikus Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos skyrių veiklos sričių vertinimą, galima
teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimyb÷ Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijoje n÷ra didel÷.
2012 m. sausio 11 d. iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaip÷dos valdybos
gautas raštas, kad STT Klaip÷dos valdyboje priimtas sprendimas Plung÷s rajono savivaldyb÷je neatlikti
korupcijos rizikos analiz÷s.
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