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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2010–2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PATIKSLINTAS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Įgyvendinimo vertinimo
Vykdymo
Priemonė
Laukiamas rezultatas
Vykdytojas
Nr.
kriterijai
laikas
1. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS
1.1.
Nustatyti korupcijos
Bus nustatyta korupcijos
Įvertintų rajono
2010 m.
Rajono Savivaldybės
pasireiškimo tikimybę
pasireiškimo tikimybė pagal
Savivaldybės
III ketvirtis,
administracijos direktoriaus
Savivaldybės administracijoje
Savivaldybės administracijos
administracijos
2011 m.
įsakymu paskirtas
veiklos sritis, remiantis Korupcijos
vykdomų funkcijų ar
III ketvirtis,
atsakingas asmuo
pasireiškimo tikimybės nustatymo
padalinių skaičius
2012 m.
metodika, patvirtinta Specialiųjų
III ketvirtis
tyrimų tarnybos direktoriaus 2003
m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164
2. RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMAS ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
2.1.
Parengti Savivaldybės teisės
Sumažės galimos korupcijos
Parengta tvarka
2011 m. II
Rajono Savivaldybės
aktų projektų antikorupcinio
pasireiškimo rizikos teisės aktų
ketvirtis
administracijos direktoriaus
vertinimo tvarką
projektuose
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo
2.2.
Antikorupciniu požiūriu
Sumažės galimos korupcijos
Įvertintų teisės aktų
Nuolat, kai bus Teisės aktų projektų
rengėjai, Juridinio skyriaus
vertinti teisės aktų projektus
pasireiškimo rizikos teisės aktų
projektų, kuriuose
patvirtinta
projektuose
nustatyta galima
korupcijos
vedėja (pagal Tarybos
korupcijos prielaida,
teisės aktuose
reglamentą, Administracijos
skaičių
vertinimo
veiklos nuostatus,
pasirašomų sutarčių
tvarka
derinimo tvarką)

Pastabos

Eil.
Nr.
2.3.

Priemonė

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Nustatytų galimų
korupcijos apraiškų
skaičius

Vykdymo
laikas
Nuolat

Vykdytojas

Pastabos

Antikorupciniu požiūriu
Sumažės galimos korupcijos
Žemės ūkio skyriaus
vertinti Kaimo rėmimo ir
pasireiškimo rizikos įgyvendinant
vedėjas
plėtros programą, dėl kurios
programą
įgyvendinimo gali kilti interesų
konfliktas
3. STIPRINTI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS PRISKIRTŲ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĘ
3.1.
Parengti darbuotojų, kurie dėl
Bus išvengta interesų konflikto,
Parengta tvarka
2010 m. II
Rajono Savivaldybės
viešųjų ir privačių interesų
padidės visuomenės pasitikėjimas Nusišalinimo atvejų
ketvirtis
administracijos direktoriaus
konflikto pagal įstatymų
Savivaldybės administracija
skaičius
įsakymu paskirtas
reikalavimus turi nusišalinti
atsakingas asmuo
nuo jiems pavesto darbo ar
užduoties, nusišalinimo tvarką
3.2.
Peržiūrėti visų Savivaldybės
Bus išvengta neteisėtų sprendimų Pakeistų teisės aktų,
2010–2012 m. Švietimo skyriaus vedėja
švietimo įstaigų darbuotojų
priėmimo
parengtų Savivaldybės
pareigybių aprašymus,
tarybos sprendimų
taisykles, tvarkas, įstaigų darbo
(projektų) skaičius
laiką
3.3.
Užtikrinti skaidrų darbuotojų
Sumažės arba bus išvengta
Konkursų rezultatų
Nuolat
Rajono Savivaldybės
Skaidrumo
nepagrįstų skundų dėl darbuotojų apskundimų skaičius
administracijos direktorius,
užtikrinimas
priėmimą į valstybės tarnybą,
kontroliuoti, kaip laikomasi
priėmimo į valstybės tarnybą
Personalo skyriaus vedėja
priimant į
teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės
priėmimą į valstybės tarnybą,
tarnybą
nuostatų
3.4.
Sudaryti galimybę
Padidės gyventojų galimybė
Gaunamų pranešimų
Nuolat
Rajono Savivaldybės
skaičius
administracijos direktorius,
Savivaldybės interesantams bei informuoti apie jiems žinomas
kitiems asmenims pareikšti
Administracijos darbuotojų
seniūnai
savo nuomonę apie juos
veikas (tiek teigiamas, tiek
aptarnaujančius Savivaldybės
neigiamas)
administracijos valstybės
tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartį

Eil.
Nr.
3.5.

3.6.

Priemonė
Užtikrinti, kad Savivaldybės
interneto tinklalapyje būtų
skelbiama apie vykdomus
supaprastintus pirkimus ir
mažos vertės pirkimus
(išskyrus apklausą),
Savivaldybei priklausančio
turto privatizavimą ir apie
Savivaldybės administracijoje
vykdomus projektus

Laukiamas rezultatas
Pagerės viešųjų pirkimų,
privatizavimo veiklos
skaidrumas ir viešumas, bus
užkirstas kelias korupcijos
apraiškoms panaudojant valstybės
bei Savivaldybės biudžeto lėšas
atskiriems projektams ar
programoms finansuoti

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Savivaldybės interneto
tinklalapyje paskelbtų
skelbimų skaičiaus
santykis su sudarytų
viešųjų pirkimų ir
privatizavimo subjektų
skaičiumi

Pažeidusių tarnybinę
etiką valstybės
tarnautojų skaičius,
palyginti su bendru
valstybės tarnautojų
skaičiumi
4. VISUOMENĖS IR ŽINIASKLAIDOS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJĄ
4.1.
Nagrinėti skundus dėl
Padidės bendras pasitikėjimas
Išnagrinėtų skundų dėl
Savivaldybės valstybės
Savivaldybės veikla, piliečiai bus Savivaldybės
tarnautojų ir darbuotojų
paskatinti informuoti apie
administracijos
veiklos, esant korupcijos
pasitaikančias negeroves
struktūrinių padalinių,
pasireiškimo rizikai
esant korupcijos
pasireiškimo rizikai,
skaičius
4.2.
Informuoti žiniasklaidą, o per
Padidės bendras pasitikėjimas
Žiniasklaidai pateiktų
Savivaldybės veikla, piliečiai bus korupcijos apraiškų,
ją – ir visuomenę apie
nustatytas darbuotojų
paskatinti informuoti apie
korupcinių teisės
korupcijos apraiškas,
pasitaikančias negeroves
pažeidimų tyrimų
korupcinių teisės pažeidimų
skaičius
tyrimą

Padidės administravimo
Siekti, kad Savivaldybės
procedūrų skaidrumas, pagerės
administracijos darbuotojai
kasdienėje veikloje laikytųsi piliečių aptarnavimo kultūra
valstybės tarnautojo veiklos
etikos taisyklių

Vykdymo
laikas
Vykdant
pirkimus,
privatizavimą,
Savivaldybės
projektus

Vykdytojas
Rajono Savivaldybės
administracijos direktorius,
Finansų ir biudžeto,
Vietinio ūkio, Investicijų ir
strateginio planavimo,
Viešųjų pirkimų skyrių
vedėjai, Privatizavimo
komisijos pirmininkas

Nuolat

Rajono Savivaldybės
administracijos direktorius
Personalo skyriaus vedėja

Nuolat

Rajono Savivaldybės
administracijos direktorius

Nuolat

Administracijos direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

Pastabos

Eil.
Nr.
4.3.

Priemonė

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Interneto svetainėje
pateiktų korupcijos
apraiškų, korupcinių
teisės pažeidimų tyrimų
skaičius

Vykdymo
laikas
Nuolat

Vykdytojas

Administracijos direktoriaus
Padidės bendras pasitikėjimas
įsakymu paskirtas
Savivaldybės veikla, piliečiai bus
atsakingas asmuo,
paskatinti informuoti apie
Informacinių technologijų
pasitaikančias negeroves.
skyriaus vedėjas
Pasinaudojant internetu, padidės
bendras informuojamų piliečių
skaičius.
5. ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PROGRAMŲ DIEGIMO IR TOBULINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE SKATINIMAS
5.1.
Diegti antikorupcinio švietimo Pagerės mokytojų ir mokinių
Švietimo įstaigų, kuriose Nuo 2010 m.
Švietimo skyriaus vedėja
programas švietimo sistemoje
informavimas bei švietimas
įdiegtas antikorupcinis
rugsėjo 1 d.
(konkursų, paskaitų ar kt.
mokymas, skaičius
renginių organizavimas
antikorupcine tema)
5.2.
Rengiant valstybės tarnautojų,
Padidės Savivaldybės tarnautojų Surengtų antikorupcinių Kiekvienais
Rajono Savivaldybės
darbuotojų, dirbančių pagal
žinios korupcijos prevencijos
mokymų skaičius ir
metais iki
administracijos direktorius,
darbo sutartis, mokymo metinį klausimais
juose dalyvavusių
gegužės 1 d.
Personalo skyriaus vedėja
planą, įtraukti antikorupcinius
asmenų skaičius
mokymus
6. BENDRADARBIAVIMO SU KORUPCIJOS PREVENCIJĄ VYKDANČIOMIS INSTITUCIJOMIS STIPRINIMAS
6.1.
Bendradarbiauti su korupcijos
Taps efektyvesnis korupcijos
Nuolat
Administracijos direktoriaus
prevenciją vykdančiomis
prevencijos ir kontrolės
įsakymu paskirtas
institucijomis
užtikrinimas
atsakingas asmuo
7. INFORMACIJOS APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMUS IR JŲ REZULTATUS VIEŠINIMAS
7.1.
Parengti Savivaldybės
Padidės visuomenės ir
Sukurta interneto
2010 m. III
Informacinių technologijų
interneto svetainės skiltį
Savivaldybės darbuotojų
tinklalapio rubrika,
ketvirtis
skyriaus vedėjas
„Korupcijos prevencija“
antikorupcinis sąmoningumas
skirta antikorupcinei
informacijai
7.2.
Viešai informuoti apie
Pagerės visuomenės
Korupcijos prevencijos
2011 m.
Administracijos direktoriaus
korupcijos prevencijos
supažindinimas su korupcijos
programos
I ketvirtis,
įsakymu paskirtas
programos įgyvendinimo
programos įgyvendinimo
įgyvendinimo priemonių 2012 m.
atsakingas asmuo
priemonių plano vykdymą
rezultatais
plano vykdymo
I ketvirtis,
ataskaita
2013 m.
I ketvirtis
Savivaldybės interneto
svetainėje skelbti apie
nustatytas darbuotojų
korupcijos apraiškas,
korupcinių teisės pažeidimų
tyrimą.

Pastabos

Eil.
Nr.
7.3.

Priemonė
Savivaldybės interneto
svetainėje skelbti Savivaldybės
tarybos sprendimus ir jų
projektus bei visai visuomenei
aktualius Savivaldybės mero
potvarkius ir Administracijos
direktoriaus įsakymus

Laukiamas rezultatas
Pagerės sprendimų priėmimo
proceso skaidrumas

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Parengtų ir priimtų
sprendimų viešas
vertinimas (pastabų,
pasiūlymų skaičius)

Vykdymo
laikas
Nuolat

Vykdytojas
Bendrojo, Informacinių
technologijų skyrių vedėjai

Pastabos

