Plung÷s rajono savivaldyb÷s korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams ir
priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita
2011 m. kovo 15 d.
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemon÷s turinys

Vykdytojai

Teikti informaciją
Valstyb÷s tarnautojų
registrui apie valstyb÷s
tarnautojus, kurie pagal
įsiteis÷jusius galutinius
teismo nuosprendžius
pripažinti padarę
korupcinius
nusikaltimus
Tikslinti ir teikti naują
informaciją
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷s skiltyje
„Korupcijos
prevencija“

Už personalo
administravimą
atsakingas
specialistas

4.

Kontroliuoti
Savivaldyb÷s įstaigų
darbuotojų privačių ir
viešųjų interesų
derinimo deklaracijų
pateikimą

5.

Vykdyti moksleivių
antikorupcinį švietimą,
kuriant ir įgyvendinant
antikorupcines
programas

Įvykdymo
laikas
Paaišk÷jus
tokiam faktui

Žyma apie
įvykdymą
Informacijos apie
teistus asmenis n÷ra

Patalpinti nauji
Tarybos sprendimu
patvirtinti
antikorupcijos
komisijos nuostatai,
patikslinta
antikorupcijos
komisijos sud÷tis
Direktoriaus
Administracijos
Kasmet
įstatymų
įsakymu patvirtintos
direktoriaus
įsakymu
nustatyta
pareigyb÷s, kuriose
paskirtas
tvarka
dirbantys asmenys
valstyb÷s
privalo pareikti
tarnautojas
privačių ir viešųjų
interesų derinimo
deklaracijas.
Deklaracijos
pateiktos
Švietimo skyrius
2009-2010
integruotas visose
mokslo metais rajono bendrojo
lavinimo
mokyklose:
9 kl. į ekonomiką,
10 kl. į pilietinį
ugdymą,
9-10 kl. į geografiją,
1 -10 kl. į dorinį
ugdymą,
5-8 kl. į lietuvių klb.
ir literatūros,
technologijų
pamokas.
Iš papildomam
ugdymui mokyklos

Antikorupcijos
komisija,
Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius

2010 metų
laikotarpyje

Pastabos

7.

Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę

8.

Antikorupcijos
Prireikus inicijuoti
Savivaldyb÷s institucijų komisija,
meras
ar įstaigų teis÷s akto
projekto arba
galiojančio teis÷s akto
pateikimą STT, kad jis
būtų įvertintas
antikorupciniu
požiūriu, ir įvertinti
gautas išvadas.

Esant
Savivaldyb÷s
vadovų ,
tarybos ar
Antikorupcijos
komisijos
sprendimams

Į STT nesikreipta

11.

Organizuoti Savivaldyb÷s
politikų, Savivaldyb÷s
administracijos padalinių
ir Savivaldybei pavaldžių

2009-2010 m.

Vykdant etikos ir
korupcijos
prevencijos srities
mokymo programą

Savivaldyb÷s
administracijojedirektoriaus
sudaryta
darbo grup÷
korupcijos
pasireiškimo
tikimybei
nustatyti

Antikorupcijos
komisija,
Savivaldyb÷s
administracijos

2010 m. IIIketv.

nuožiūra galimų
skirti valandų
konkrečiai
antikorupciniam
ugdymui 3 valandas
2010 m.rugs÷jo 2d.
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.

įmonių darbuotojų
antikorupcinius mokymus

direktorius,
Juridinis ir
personalo
administravimo
skyrius

12.

Bendradarbiauti su
korupcijos prevenciją
vykdančiomis
institucijomis

Antikorupcijos
komisijos nariai

Metų eigoje,
reikalui esant

13.

Kiekvienais metais viešai
paskelbti savivaldyb÷s
antikorupcin÷s programos
įgyvendinimo priemonių
plano vykdymo ataskaitą.

Antikorupcijos
komisija

2011 m.
pradžioje

16.

Antikorupciniu požiūriu
vertinti Savivaldyb÷s
institucijų ir įstaigų teis÷s
aktus ar teis÷s aktų
projektus

Antikorupcijos
komisija

2010 kovas

18.

Organizuoti gyventojų
apklausas d÷l korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷s

Antikorupcijos
komisija

2010 m.

2009 m. birželio,
2010 m. lapkričio
18-19 dienomis
pravesti seminarai,
kuriuose dalyvavo
Tarybos nariai,
savivaldyb÷s
administracijos
darbuotojai.
Bendradarbiauta su
LR STT Klaip÷dos
valdybos korupcijos
prevencijos
poskyriu
Savivaldyb÷s

interneto svetain÷s
meniu „Veiklos
sritys, punkte
„Korupcija“
skelbiama
korupcijos
prevencijos
priemonių planas,
įgyvendinimo
ataskaitos ir t.t.
Savivaldyb÷s taryba
2010 m. balandžio
29 d. pri÷m÷
sprendimą Nr. T192 „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. pradžioje
buvo išplatinta
anketa apie Plung÷s
rajono savivaldyb÷s
administracijos

19

Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je skelbti
informaciją apie
nuolatin÷s statybos
komisijos derinamus
teritorijų planavimo
dokumentus

Administracijos
direktorius,
nuolatin÷ statybos
komisija

2010 m.

20.

Interneto svetain÷je
skelbti informaciją apie
vykdomus Savivaldyb÷je
projektus

Administracijos
direktorius,
strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

2010 m.

teikiamų paslaugų
kokybę. Gaila,
tačiau gautos tik 7
anketos.
Pradedami rengti ir
parengti teritorijų
planavimo
dokumentai
skelbiami
savivaldyb÷s
internetin÷je
svetain÷je
www.plunge.lt ,
nuorodanaujienos/skelbimai.
Skelbiama apie
kiekvieną projektą
ir jo įgyvendinimą
Savivaldyb÷s
tinklapyje
www.plunge.lt

