Širvintų rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2018–2020 metų programos
priedas
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil
Nr

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės
įgyvendinimo
terminai

Priemonės tikslas ir laukiami
rezultatai

Priemonės vertinimo
kriterijai

Finansavimas

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE.
Uždaviniai:
1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą.
3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę.
1.

Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę
Savivaldybės
administracijoje,
Savivaldybės įstaigose ir
įmonėse. Išskirti veiklos
sritis, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo
tikimybė

Savivaldybės administracijos
direktorius
Savivaldybės administracijos
Centralizuotas vidaus audito
skyrius
Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

Kiekvienų
metų III
ketvirtis

Nustatomos Savivaldybės
administracijos, jos padalinių,
Savivaldybių įstaigų, įmonių
veiklos sritys, kuriose
egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Nustačius sritis, kuriose
egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė bus
galimybė, taikant
administracines procedūras,
priimant norminius aktus,
imtis priemonių korupcijos

Veiklos sritys, kuriose
nustatytas korupcijos
pasireiškimo tikimybės
vertinimas

Lėšos
nereikalingos

2

pasireiškimo tikimybėms
užkardinti
Visos įstaigos, įmonės
vykdys Korupcijos
prevencijos nuostatų dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo
reikalavimus ir tai sudarys
palankias sąlygas korupcijos
priežasčių šalinimui

2.

Nustačius korupcijos
Savivaldybės administracijos
pasireiškimo tikimybę,
Centralizuotas vidaus audito
parengti motyvuotą išvadą skyrius
Mero vardu

3.

Atlikti patikrinimus dėl
įgyvendintų
rekomendacijų, nustatytų
vertinant korupcijos
pasireiškimo tikimybę
Savivaldybės
administracijoje ir
Savivaldybės įstaigose,
įmonėse
Tvirtinti, peržiūrėti ir / ar
atnaujinti korupcijos

4.

Savivaldybės administracijos
Centralizuotas vidaus audito
skyrius

Kasmet
Išvada
pateikiama per
mėnesį nuo
korupcijos
tikimybės
nustatymo, bet
ne vėliau kaip
iki
spalio 31 d.
2018–2020
metais

Nustatyti konkrečias
korupcijos prevencijos
priemones, kurias
įgyvendinus mažės galimybės
korupcijos apraiškoms

Motyvuotos išvados Mero
vardu parengimas ir jos
pateikimas Specialiųjų
tyrimų tarnybai

Lėšos
nereikalingos

Sumažėjusi korupcijos
pasireiškimo tikimybė
labiausiai rizikingose srityse

Įvykdytų patikrinimų
skaičius, įstaigų ir įmonių
neįvykdžiusių
rekomendacijų, skaičius

Lėšos
nereikalingos

Parengtų ar atnaujintų
Korupcijos prevencijos

Lėšos
nereikalingos

Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

Antikorupcijos komisija

2018–2020
Didesnis Savivaldybės
metų I ketvirtis įstaigų ir įmonių skaidrumas
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prevencijos programas,
programos įgyvendinimo
planus

Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

5.

Atlikti korupcijos rizikos
valdymo vertinimą
audituojamame objekte

Savivaldybės administracijos
Centralizuotas vidaus audito
skyrius

2018–2020
metais

6.

Kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą dėl
informacijos apie asmenį,
siekiantį eiti arba einantį
Savivaldybės įstaigoje ar
įmonėje pareigas, į kurias
skiria Savivaldybės meras
ar Savivaldybės
administracijos
direktorius, numatytas
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6
dalyje
Paskirti asmenis,
atsakingus už korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius
Savivaldybės pavaldžių
įstaigų, įmonių vadovai

Privaloma
Į įstaigas, įmones bus priimti
tvarka,
tik nepriekaištingos
numatant
reputacijos asmenys
priimti į
vadovaujančias
pareigas

Savivaldybės administracijos
direktorius

2018–2020
metais

7.

Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

ir atskaitingumas visuomenei.
Nustatytų korupcijos rizikos
veiksnių mažinimas ir
šalinimas

programų ir jų
įgyvendinimo planų
skaičius

Sustiprinta korupcijos
prevencijos kontrolė
Savivaldybės administracijoje
ir jai pavaldžiose įstaigose,
įmonėse

Atliktų korupcijos rizikos
valdymo vertinimų ir
pateiktų rekomendacijų
skaičius

Lėšos
nereikalingos

Dėl asmenų, siekiančių
eiti pareigas, kai kreiptis į
Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybą
informacijos yra
privaloma, kreipimųsi
skaičius

Lėšos
nereikalingos

Paskirtų ir paskelbtų
Savivaldybės įstaigų,
įmonių interneto
svetainėje, skiltyje
„Korupcijos prevencija“
atsakingų už korupcijos

Lėšos
nereikalingos

Bus užtikrintas korupcijos
prevencijos įgyvendinimas,
kontrolė Savivaldybės
įstaigose, įmonėse
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prevenciją ir kontrolę
asmenų skaičius

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS
PRIEMONĖS.

INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE MAŽINIMO IR ŠALINIMO

Uždaviniai:
1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių.
2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę.
3. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.
Neoficialių mokėjimų
viešojo sektoriaus veiklos
srityse atsiradimo
priežasčių nustatymas ir
gautų rezultatų pagrindu
atlikti gyventojų
nuomonės analizę
9. Neoficialių mokėjimų
viešajame sektoriuje
(sveikatos priežiūros,
savivaldybių įstaigose ir
įmonėse) mažinimo ir
šalinimo priemonių
parengimas ir
įgyvendinimas
10. Skatinti gyventojus
naudotis elektroniniu
būdu teikiamomis
viešosiomis ir
8.

Savivaldybės administracijos
viešųjų ryšių vyriausiasis
specialistas

2018 m. I
ketvirtis

Neoficialių mokėjimų viešojo
sektoriaus veiklos srityse
atsiradimo priežasčių
nustatymas ir šalinimas

Savivaldybės įstaigų bei
įmonių vadovai

2018 m. II
ketvirtis

Bus užtikrinta neoficialių
mokėjimų prevencija.

Savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius

2018–2020
metais

Padidėjęs viešųjų ir
administracinių paslaugų
teikimo skaidrumas, kai
paslaugos gavėjui nereikia

Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

Anoniminės Savivaldybės
gyventojų apklausos apie
neoficialius mokėjimus,
bei viešojo sektoriaus
sritis, kuriose labiausiai
paplitę neoficialūs
mokėjimai skaičius
Neoficialių mokėjimų
viešajame sektoriuje
mažinimo ir šalinimo
priemonių sukūrimo
skaičius.

Lėšos
nereikalingos

Suteiktų administracinių
paslaugų elektroniniu
būdu padidėjimas 10 proc.
Informacijos (straipsnių

Lėšos
nereikalingos

Lėšos
nereikalingos
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administracinėmis
paslaugomis

11. Plėtoti ir didinti
elektroninių paslaugų
teikimą fiziniams ir
juridiniams asmenims,
nuolat atnaujinti
administracinių paslaugų
teikimo aprašymus
12. Užtikrinti anoniminių
pranešimų linijos
(elektroninio pašto)
veikimą

atvykti į paslaugos teikimo
vietą

žiniasklaidos priemonėse,
interneto svetainėse ir kt.)
pateikimo gyventojams
skaičius

2018–2020
metais

Gyventojų aptarnavimo
kokybės gerėjimas, paslaugų
suteikimo laiko trumpėjimas,
galimybės korupcijos
apraiškoms pašalinimas

Parengtų, paskelbtų ar
atnaujintų aprašymų
skaičius.
Teikiamų paslaugų
elektroninėje erdvėje
skaičius

Lėšos
nereikalingos

2018–2020
metais

Užtikrinamas pranešėjų
konfidencialumas bei
galimybė gyventojams
pranešti apie pastebėtus
korupcijos pasireiškimo
atvejus
Gyventojai galės anonimiškai
informuoti Savivaldybės
administraciją apie jų
aptarnavimą, pagerės asmenų
aptarnavimo kokybė, bus
neatidėliotinai reaguojama į
galimus korupcijos atvejus

Gautų pranešimų skaičius
ir jo dinamika. Situacijos
aplinkybių vertinimas
pagal galiojančius teisės
aktus, rezultatų viešinimas

Lėšos
nereikalingos

Administracijos padaliniai,
teikiantys administracines
paslaugas
Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai
Savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius
Administracijos padaliniai,
teikiantys administracines
paslaugas
Savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius
Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

13. Užtikrinti, kad asmenys
Savivaldybės administracijos
besikreipiantys į
Bendrasis skyrius
Savivaldybę turėtų
galimybę pareikšti savo
nuomonę apie juos
aptarnavusių Savivaldybės
administracijos tarnautojų
elgesį. Bendrojo skyriaus
priimamajame įrengti
asmenų atsiliepimų dėžutę

2018–2020
metais

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS

Gaunamų pranešimų
skaičius ir jo dinamika.
Neigiamų ir teigiamų
pranešimų santykis

Lėšos
nereikalingos
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Uždaviniai:
1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą.
2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį.
14. Informuoti visuomenę
apie vykdomą
Antikorupcijos komisijos
veiklą

Antikorupcijos komisija

2018–2020
metais

15. Savivaldybės įstaigų,
įmonių interneto
svetainėje, skiltyje
„Korupcijos prevencija“,
skelbti apie vykdomas
korupcijos prevencijos
priemones

Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

2018–2020
metais

16. Atsižvelgiant į CPO
kataloge pateiktų prekių,
paslaugų ir darbų
asortimentą, atlikti
pirkimus per Centrinę
perkančiąją organizaciją

Savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

17. Skelbti informaciją apie
Savivaldybės
administracijos rengiamus
konkursus valstybės

Supažindinti gyventojus su
korupcijos prevencijos ir
kontrolės galimybėmis
Visuomenė bus skatinama
įsitraukti į antikorupcinės
komisijos veiklą
Supažindinti visuomenę su
Savivaldybės įstaigose,
įmonėse vykdomą korupcijos
prevencija
Didės visuomenės
pasitikėjimas Savivaldybės
įstaigų ir įmonių darbu

Lėšos
nereikalingos

Savivaldybės įstaigų,
įmonių, savo interneto
svetainėse skelbiančių
apie vykdomas korupcijos
prevencijos priemones
skaičius (išvardinant
skelbiamas korupcijos
prevencijos priemones)

Lėšos
nereikalingos

Lėšos
nereikalingos

2018–2020
metais

Bus skaidriau vykdomi
viešieji pirkimai, užtikrinta
sveika konkurencija
mažinami ir šalinami
korupcijos rizikos veiksniai

Padidėjęs viešųjų pirkimų,
vykdytų per CPO,
procentas

2018–2020
metais

Siekiant didinti Širvintų
rajono savivaldybės
gyventojų pasitikėjimą
Savivaldybės administracijos
organizuojamų konkursų

Organizuotų konkursų
valstybės tarnautojo ar
Lėšos
įstaigos vadovo pareigoms nereikalingos
užimti skaičiaus ir
skelbimų paskelbtų

Savivaldybės administracijos
viešųjų pirkimų
organizatoriai
Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai
Savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius.

Paskelbtos informacijos
(posėdžių darbotvarkių,
ataskaitų, informacinių
pažymų ir kt.) skaičius
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tarnautojo ar įstaigos
vadovo pareigoms užimti

18. Savivaldybės interneto
svetainėje, skiltyje
„Korupcijos prevencija“
skelbti informaciją apie
Savivaldybės tarybos
narių nusišalinimą nuo
Savivaldybės tarybos
sprendimų priėmimo

19. Skelbti informaciją apie
savivaldybės būsto fondo
ir socialinio būsto sąrašus,
asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į paramą būstui
išsinuomoti, nuomojančių
socialinį būstą ar
gaunančių būsto nuomos
ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies
kompensacijų, sąrašus
Širvintų savivaldybės
interneto svetainėje

Savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus valstybės
tarnautojas (Savivaldybės
tarybos sekretorius)

Savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyrius

2018–2020
metais, po
kiekvieno
Tarybos
posėdžio

2018–2020
metais

skaidrumu, visuomenė bus
plačiau informuojama apie
Savivaldybės rengiamus
konkursus valstybės
tarnautojo ar įstaigos vadovo
pareigoms užimti, galės
išreikšti savo nuomonę
Užtikrinti visuomenės
informavimą
apie Savivaldybės tarybos
narių nusišalinimą nuo
balsavimo dėl Savivaldybės
tarybos svarstomų sprendimų
projektų
Didės pasitikėjimas
Savivaldybės taryba, jos
nariais
Skaidrumas teikiant valstybės
paramą savivaldybės būsto ir
socialinio būsto srityje,
galimų neteisėtų sprendimų
šalinimas

Širvintų rajono
savivaldybės interneto
svetainėje skaičiaus
santykis

Paskelbtų nusišalinimų
skaičius

Lėšos
nereikalingos

Paskelbti Savivaldybės
interneto svetainėje
sąrašai
(skelbiamos informacijos
išsamumas, atnaujinamos
informacijos dažnumas,
bei tikslumas)

Lėšos
nereikalingos
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20. Skelbti informaciją apie
nustatytas galimas
korupcines veikas,
darbuotojų netinkamą
elgesį

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

2018-2020
metais

Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

Didinti ir formuoti
nepakantumą korupcijai
Didėja pasitikėjimas
Savivaldybės veikla, piliečiai
skatinami pranešti apie
korupcinius pažeidimus

Nustatytų korupcinių
veikų bei darbuotojų
netinkamo elgesio atvejų
skaičiaus ir viešai
paskelbtų atvejų skaičiaus
dinamika

Lėšos
nereikalingos

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ
Uždaviniai:
1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus korupcijos prevencijos klausimais.
2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi.
21. Peržiūrėti ir atnaujinti
antikorupcinio švietimo
programas mokyklose,
skatinti korupcijos
prevencijos iniciatyvas ir
jų viešinimą
22. Neformaliojo suaugusiųjų
antikorupcinio švietimo
programos parengimas
(atnaujinimas) ir
įgyvendinimas
kiekvienais metais

Savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius

2018–2020
metais

Ugdyti mokinių vertybines
nuostatas ir plėtoti gebėjimus,
būtinus formuoti jaunų
žmonių pilietinę
antikorupcinę poziciją

Korupcijos prevencijai
skirtų renginių bei juose
dalyvavusių asmenų
skaičius

Lėšos
reikalingos

2018–2019
metais

Įgyvendintos programos
veiksmingumas, pasiekti
rezultatai (parengta
ataskaita)

Lėšos
reikalingos

Švietimo centro skyrius

Vykdyti
stebėseną
kaip
įgyvendinama
suaugusiųjų
antikorupcinio
švietimo
programa

Savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius

Supažindinti Savivaldybės
gyventojus su korupcijos
keliamu pavojumi, didės šių
asmenų nepakantumas
korupcijai
Supažindinti jaunimą su
antikorupcine veikla

23. Pasikviesti į mokyklą
STT pareigūną, vykdantį

Susitikimų su STT
pareigūnų skaičius

Lėšos
nereikalingos

Savivaldybės švietimo
įstaigų vadovai
Savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius

2018–2020
metais
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antikorupcinį jaunimo
švietimą
24. Organizuoti konkursą ar
diskusiją Tarptautinei
antikorupcijos dienai
paminėti
25. Organizuoti ir dalyvauti
mokymuose
antikorupciniais
klausimais
26. Rengti seminarus ir siųsti
(komandiruoti)
Savivaldybės
administracijos
darbuotojus (iki 10
darbuotojų per metus) į
mokymus antikorupcijos
temomis

Savivaldybės švietimo
įstaigų vadovai
Savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius

2018–2020
metais

Ugdyti pilietiškumą ir
nepakantumą korupcijai

Savivaldybės švietimo
įstaigų vadovai
Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovai

2018–2020
metais

Supažindinti Savivaldybės
įstaigų ir įmonių darbuotojus
su korupcijos pasekmėmis ir
prevencinėmis priemonėmis

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

2018–2020
metais

Supažindinti Savivaldybės
valstybės tarnautojus ir
darbuotojus su korupcijos
pasekmėmis ir prevencinėmis
priemonėmis

______________________

Surengtų konkursų bei
kitų priemonių
Tarptautinės
antikorupcijos dienai
paminėti skaičius
Dalyvavusių mokymuose
skaičius per metus

Lėšos
nereikalingos

Dalyvavusių mokymuose
skaičius per metus

Lėšos
reikalingos

Lėšos
reikalingos

