PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. T1-125
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo
laikas

Laukiami
rezultatai

Įgyvendinimo
Finansavimas
vertinimo
(poreikis Lt)
kriterijai

1 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Savivaldybei
pavaldžiose įstaigose ir įmonėse.
1.1. Savivaldybės įstaigos, įmonės,
Įstaigų vadovai,
Per vieną
Užkirsti kelią
Antikorupcinių
Nereikalingas
organizacijos parengia
asmuo, atsakingas
mėnesį po
korupcijai
programų ir jų
korupcijos prevencijos
už korupcijos
Savivaldybės
Savivaldybės
įgyvendinimo
programas ir priemonių planus
prevenciją ir
tarybos
biudžetinėse ir
priemonių planų
joms įgyvendinti 2014-2015
kontrolę įstaigoje
sprendimo dėl
viešosiose
sudarymas,
metams, jas paskelbia įstaigų
Plungės rajono
įstaigose, kurių vykdymo
internetinėse svetainėse
savivaldybės
steigėja yra
koordinavimas
korupcijos
taryba
ir kontrolė
prevencijos
programos
2014-1015
metams ir
priemonių plano
jai įgyvendinti
patvirtinimo
1.2. Pasirašytinai supažindinti
Asmuo, atsakingas
Per vieną
Darbuotojai bus Su programa
Nereikalingas
Savivaldybės įstaigų ir įmonių
už korupcijos
mėnesį po
supažindinti su
supažindintų

Kontrolė
(atsiskaitomyb
ė)
Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

Savivaldybės
Antikorupcijos

darbuotojus ir tarnautojus su
įstaigoje, įmonėje priimtais
dokumentais, susijusiais su
korupcijos prevencijos programa
ir priemonių planu jai
įgyvendinti

prevenciją ir
kontrolę įstaigoje

korupcijos
prevencijos
programos ir
priemonių
plano jai
įgyvendinti
patvirtinimo
Ne vėliau, kaip
per savaitę po
priėmimo į
darbą (tarnybą)

programa ir jos tarnautojų
priemonių planu skaičius

1.3.

Pasirašytinai supažindinti
Savivaldybės administracijoje
naujai priimtus tarnautojus ir
darbuotojus su Plungės rajono
savivaldybės tarybos patvirtinta
korupcijos prevencijos programa
ir priemonių planu jai
įgyvendinti

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Tarnautojai bus
supažindinti su
programa ir jos
priemonių planu

Su programa
supažindintų
tarnautojų
skaičius

1.4.

Įtraukti antikorupcijos mokymus
į valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo
programas

Juridinio ir
personalo
administravimo
skyriaus vedėjas

2015 metai

Mokymuose
dalyvavusių
tarnautojų
skaičius

Nereikalingas

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldybėje

2015 metai

Padidės
tarnautojų
atsparumas ir
nepakantumas
korupcijai,
sumažės
tarnybinių
korupcinio
pobūdžio
nusižengimų
skaičius
Savivaldybės
įstaigų darbuotojai turės
daugiau žinių
apie korupcijos
pasekmes ir
prevencines

1.5.

Organizuoti Savivaldybės
įstaigų ir įmonių darbuotojams,
atsakingiems už korupcijos
prevenciją įstaigoje, mokymus
antikorupcijos klausimais

Pravestų
mokymų ir
dalyvių juose
skaičius

3000,-

Įstaigų vadovai,
Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

komisija

Nereikalingas

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Rengiant valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos išvadas,
tiksliai ir aiškiai reglamentuoti
padalinio tarnautojams
pavedamas užduotis ir nurodyti
jų aiškius, konkrečiais
parametrais išreikštus veiklos
vertinimo rodiklius
Įdiegti Plungės rajono
savivaldybės tinklalapyje
interaktyvią vaikų priėmimo į
ugdymo įstaigas registracijos
sistemą

Savivaldybės
administracijos
skyrių / padalinių
vadovai

Kiekvienais
metais sausio
mėn.

Informacinių
technologijų ir
Švietimo skyrių
vedėjai

2015 m. II ketv.

Kontroliuoti ir koordinuoti
įstaigos korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimą,
prireikus teikti pasiūlymus
įstaigos vadovui dėl jos
tikslinimo.
Apibendrinti įstaigos padalinių
veiklą, įgyvendinant įstaigos
korupcijos prevencijos programą
Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę teisės
aktų nustatyta tvarka.

Įstaigų asmenys,
vykdantys
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Įstaigos vadovo
nustatytu
periodiškumu,
bet ne rečiau
kaip 1 kartą per
pusmetį

Įstaigos vadovo
sudaryta darbo
grupė arba asmuo,
kuriam pavesta
vykdyti korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.

2014 m.
III ketv.,
2015 m.
III ketv.,

Sumažės
nusiskundimų
dėl veiklos
vertinimo
objektyvumo
skaičius,
pagerės įstaigos
mikroklimatas
Užkirs kelią
galimoms
korupcijos
apraiškoms,
priimant vaikus
į ugdymo
įstaigas
Savalaikė
priemonių
vykdymo
kontrolė
užtikrins
priemonių
vykdymą
nustatytais
terminais
Bus nustatyta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
Savivaldybės
veiklos srityse,
pateikta
motyvuota
išvada dėl

Parengti
tarnybinės
veiklos
vertinimo
kriterijai

Nereikalingas

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Nustatytu
terminu įdiegta
interaktyvi
vaikų priėmimo
į ugdymo
įstaigas
registracijos
sistema
Ataskaitų
pranešimų
skaičius

Nereikalingas

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Nereikalingas

Įstaigų vadovai

Įvertintų
Savivaldybės
vykdomų
funkcijų ar
veiklos sričių
skaičius,
Savivaldybės
įstaigų skaičius

Nereikalingas

Įstaigų vadovai

1.10. Vykdyti asmenų, siekiančių eiti
arba einančių pareigas valstybės
ar Savivaldybės įstaigose ir
įmonėse, priėmimo į pareigas
tikrinimo tvarką, vadovaujantis
LR korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsniu.

Įstaigos vadovas,
asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldybėje

Prieš skiriant į
pareigas.

korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
kontroliuojančia
i institucijai.
Įvertinamas
asmens
patikimumas ir
mažinama
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
Savivaldybės
biudžetinėse ir
viešosiose
įstaigose bei
įmonėse.

Bus įgyvendinta Nereikalingas
Įstaigos
Korupcijos
vadovas
prevencijos
įstatymo 9
straipsnio
nuostata.
Asmenų, dėl
kurių buvo
kreiptasi į
kompetentingas
valstybės
institucijas,
skaičius
2 uždavinys. Tobulinti Savivaldybės institucijų, tarybos, kolegijos, mero teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką, siekiant,
kad teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinis vertinimas būtų veiksmingesnis ir efektyvesnis, bei antikorupciniu požiūriu vertinti
Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus
2.1. Parengti Plungės rajono
Asmuo, atsakingas
Iki 2014 m.
Padės nustatyti
Parengtas ir
Nereikalingas Savivaldybės
savivaldybės tarybos sprendimo už korupcijos
spalio 1 d.
priimamų ir jau pateiktas
administracijos
projektą dėl Plungės rajono
prevenciją
priimtų teisės
svarstyti tarybos
direktorius
savivaldybės institucijų, tarybos, Savivaldybėje
aktų korupcijos sprendimo
mero teisės aktų ar jų projektų
pasireiškimo
projektas dėl
antikorupcinio vertinimo
riziką ir imtis
Plungės rajono
taisyklių pakeitimo, papildant
priemonių ją
savivaldybės
kriterijų, kada turi būti
sumažinti
institucijų,
vertinamas teisės aktas, sąrašą, t.
tarybos,
y. įtraukiant privalomą teisės
kolegijos, mero
aktų projektų vertinimą, kai:
teisės aktų ar jų
1. nustatomi įkainiai ir tarifai už
projektų
Savivaldybės biudžetinių ir
antikorupcinio

2.2.

viešųjų įstaigų bei Savivaldybės
įmonių teikiamas paslaugas;
2. sprendžiami žemėtvarkos,
teritorijų planavimo ir statybos
klausimai
Antikorupciniu požiūriu vertinti
teisės aktus ir teisės aktų
projektus

vertinimo
taisyklių
pakeitimo
Savivaldybės teisės
aktų rengėjai

Rengiant
norminius teisės
aktus

2.3.

Atlikti temines korupcijos
prevencijos analizes ir nustatyti
taisytinų teisės aktų skaičių

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija, asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją
Savivaldybėje

Kiekvienais
metais, atrinkus
taisytinų teisės
aktų skaičių

3.1.

Diegti antikorupcinio švietimo
programas švietimo įstaigose

Švietimo skyriaus
vedėjas, švietimo
įstaigų vadovai

Iki kiekvienų
mokslo metų
pradžios

Pagerės
Savivaldybės
institucijų ir
įstaigų
priimamų teisės
aktų kokybė

Įvertintų teisės
aktų ir jų
projektų
skaičius

Nereikalingas

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją
Savivaldybėje
Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

Nustatytos
Nustatytos
Nereikalingas
probleminės
probleminės
sritys ir
sritys ir
parengtas
tobulintinų
tobulintinų
teisės aktų
teisės aktų
tobulinimo
tobulinimo
planas.
planas.
Parengti ir
Teisės aktų
priimti teisės
įvertinimas taps aktų pakeitimai
skaidresnis ir
objektyvesnis
3 uždavinys. Vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse
Formuosis
nepakantumas
korupcijai

Mokyklų
(klasių), kuriose
įdiegtas
(integruotas)
antikorupcinis
ugdymas,
skaičius

Nereikalingos

Įstaigų vadovai,
Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
įstaigoje

3.2.

Organizuoti susitikimus su
institucijų, vykdančių korupcijos
prevenciją, atstovais

Įstaigų vadovai,
Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

2014 – 2015 m.

3.3.

Organizuoti antikorupcines
akcijas bei kitus renginius,
skirtus korupcijos prevencijai

Įstaigų vadovai,
Švietimo skyrius,
jaunimo reikalų
koordinatorius

Kiekvienų metų
gruodžio mėn.

4.1.

Plungės rajono savivaldybei
Įstaigų vadovai
pavaldžių įstaigų ar įmonių
interneto svetainėse ir įstaigų ar
įmonių patalpose sudaryti
galimybes pateikti gyventojams
anonimines anketas apie suteiktų
paslaugų kokybę, aptarnavimo
kultūrą bei galimas korupcinio
pobūdžio apraiškas įstaigoje ar
įmonėje ir savivaldybės
antikorupcijos komisijai pateikti
rezultatų analizę.
Seniūnijų seniūnai ne rečiau
Seniūnijų seniūnai
kaip kartą per metus teikia
seniūnijos veiklos plano
įgyvendinimo ataskaitą

Formuosis
tarnautojų
pareigingumas,
atsakomybė,
nepakantumas
korupcijai, bus
susipažinta su
korupcijos
prevencijos
aktualijomis
Formuosis
nepakantumas
korupcijai

Suorganizuotų
susitikimų
skaičius

Bus nustatytas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės lygis,
įvertintos
veiklos sritys,
kuriose
egzistuoja
didžiausia
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
Padidės bendras
pasitikėjimas
Savivaldybės
veikla, piliečiai

Atliktų apklausų Nereikalingas
skaičius.
Parengta
apklausos
rezultatų
analizės
ataskaita.
Paviešinti
rezultatai

Įstaigų vadovai

Pateiktų
Nereikalingas
ataskaitų apie
seniūnijų veiklą
skaičius

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas

Suorganizuotų
renginių ir juose
dalyvavusiųjų
skaičius

Nereikalingos

Antikorupcijos
komisija

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
4 uždavinys. Užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių
tarnautojų ir darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą, įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę

4.2.

Iki 2014-12-15

Kartą per metus

1 000,-

seniūnaičių sueigai

4.3.

4.4.

5.1.

ir kiti asmenys
bus paskatinti
pranešti apie
pasitaikančias
negeroves
Užtikrinti Savivaldybės
Asmuo, atsakingas
pastoviai
Bus užtikrintas
Užregistruotų
Nereikalingas
anoniminių pranešimų linijos
už korupcijos
tinkamas tel.
anoniminių ir
(pasitikėjimo telefono) veikimą. prevenciją ir
Nr. (8 448) 50
kitų pranešimų
kontrolę
842
skaičius
Savivaldybėje
administravimas
Didinti visuomenės
Savivaldybės
Padidės bendras Piliečių ir kitų Nereikalingas
antikorupcinį sąmoningumą
Antikorupcijos
pasitikėjimas
asmenų
komisija,
Savivaldybės
pasitikėjimo
Savivaldybės
veikla, piliečiai Savivaldybės
administracijos
ir kiti asmenys
institucijomis
direktorius
bus paskatinti
didėjimas
pranešti apie
pasitaikančias
negeroves
5 uždavinys. Informavimas apie galimas korupcines veikas ir nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas
Skelbti Savivaldybės interneto
svetainėje informaciją apie
korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimą,
įvykdytų korupcijos prevencijos
priemonių rezultatus

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
Savivaldybėje

Kiekvienų metų
gruodžio mėn.

Informuoti
visuomenę apie
korupcijos
prevencijos
programą,
prevencijos
programos
vykdymą ir
įvykdytas
priemones,
stiprinti
pasitikėjimą
Savivaldybe

Oficialių
pranešimų apie
korupcijos
prevencijos
priemones
skaičius

Nereikalingas

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija
Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

5.2.

Nagrinėti skundus dėl
Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių, pavaldžių
įstaigų darbuotojų veiklos, esant
korupcijos pasireiškimo rizikai

Įstaigų vadovai,
asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją įstaigoje

Gavus skundą,
pareiškimą.

Padidės bendras
pasitikėjimas
Savivaldybės
veikla, piliečiai
ir kiti asmenys
bus paskatinti
pranešti apie
pasitaikančias
negeroves

5.3.

Informuoti žiniasklaidą, o per ją
- ir visuomenę apie nustatytas
darbuotojų korupcijos apraiškas,
korupcinių teisės pažeidimų
tyrimą

Įstaigų vadovai

Gavus
informaciją

5.4.

Skelbti Savivaldybės interneto
svetainėje informaciją apie
Savivaldybės, jai pavaldžių
įstaigų darbuotojams
pareikštus įtarimus padarius
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją
Savivaldybėje

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos
apie darbuotojams pareikštus
įtarimus padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas
patvirtinimo

Padidės bendras
pasitikėjimas
Savivaldybės
veikla, piliečiai
ir kiti asmenys
bus paskatinti
pranešti apie
pasitaikančias
negeroves
Viešumo
užtikrinimas,
atgrasinimo
poveikis kitiems
darbuotojams

Išnagrinėtų
Nereikalingas
skundų dėl
Savivaldybės
administracijos
struktūrinių
padalinių,
pavaldžių
įstaigų valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų
veiklos, esant
korupcijos
pasireiškimo
rizikai, skaičius
Pateiktų
Nereikalingas
žiniasklaidai
korupcijos
apraiškų,
korupcinių
teisės pažeidimų
pranešimų
skaičius

Administracijos
direktorius,
Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

Asmenų,
Nereikalingas
kuriems buvo
pateikti įtarimai
padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas, skaičius,
skelbimų
skaičius

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

5.5.

Pateikti informaciją Valstybės
Asmuo, atsakingas
Priėmus galutinį Savalaikis
Pranešimų į
tarnautojų ir Juridinių asmenų
už korupcijos
teismo
informacijos
Valstybės
registrams apie asmenis,
prevenciją
nuosprendį;
pateikimas
tarnautojų ir
dirbančius Savivaldybės
Savivaldybėje,
patraukus
užtikrins
Juridinių
administracijoje ir Savivaldybei Juridinis ir
administracinėn informacijos
asmenų
pavaldžiose įstaigose ir
personalo
ar drausminėn
pateikimą
registrus
pripažintus padarius korupcinio administravimo
atsakomybėn už kitoms
skaičius
pobūdžio nusikalstamas veikas,
skyrius
sunkius
įstaigoms apie
taip pat patrauktus
tarnybinius
asmenis,
administracinėn ar drausminėn
nusižengimus
siekiančius eiti
atsakomybėn už sunkius
pranešti per 14
pareigas jose.
tarnybinius nusižengimus,
dienų
susijusius su Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimu, padarytus siekiant
gauti neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems
asmenims
_______________________________________________________________

Nereikalingas

Savivaldybės
Antikorupcijos
komisija

