PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus
2010 m. birželio 3 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-467
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS 2010–2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PATIKSLINTO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMAS
Eil.
Nr.
1.1.

Priemon÷
Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę
Savivaldyb÷s
administracijoje

Laukiamas rezultatas
Bus nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷ pagal
Savivaldyb÷s administracijos
veiklos sritis, remiantis
Korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s nustatymo metodika,
patvirtinta Specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2003 m.
spalio 24 d. įsakymu Nr. 164

Įvykdymo
laikas
2010 m.
III
ketvirtis,
2011 m.
III
ketvirtis,
2012 m.
III
ketvirtis

Vykdytojas
Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

Rezultatas
2010 metais atlikta korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s analiz÷ Investicijų ir strateginio
planavimo skyriuje. Nustatyta, kad
korupcijos pasireiškimo tikimyb÷
egzistuoja. Korupcijos pasireiškimo
tikimybę didina galiojančiuose teis÷s
aktuose, skyriaus nuostatuose, pareigybių
aprašymuose nepakankamai išsamiai
reglamentuota vykdomų veiklų kontrol÷.
2011 metais atlikta korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s analiz÷ rajono Savivaldyb÷s
administracijoje. Nustatyta, kad Investicijų
ir strateginio planavimo bei Architektūros ir
urbanistikos skyriuose, išduodant leidimus
ir licencijas, egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷, kurią padidina
valstyb÷s tarnautojų etikos kodekso,
įslaptintos informacijos administravimo,
apsaugos ir kontrol÷s tvarką
reglamentuojančių taisyklių nebuvimas.
2012 metais atlikta korupcijos pasireiškimo

2
Eil.
Nr.

Priemon÷

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
laikas

2.1.

Parengti Savivaldyb÷s teis÷s
aktų projektų antikorupcinio
vertinimo tvarką

2.2.

Antikorupciniu požiūriu
Sumaž÷s galimos korupcijos
Nuolat,
vertinti teis÷s aktų projektus pasireiškimo rizikos teis÷s aktų kada bus
projektuose
patvirtinta
korupcijos
teis÷s
aktuose
vertinimo
tvarka

2.3.

Antikorupciniu požiūriu
vertinti Kaimo r÷mimo ir
pl÷tros programą, d÷l kurios
įgyvendinimo gali kilti
interesų konfliktas
Parengti darbuotojų, kurie
d÷l viešųjų ir privačių
interesų konflikto pagal

3.1.

Sumaž÷s galimos korupcijos
2012 m. II
pasireiškimo rizikos teis÷s aktų ketvirtis
projektuose

Sumaž÷s galimos korupcijos
pasireiškimo rizikos
įgyvendinant programą

Nuolat

Bus išvengta interesų
konflikto,
padid÷s visuomen÷s

2010 m. II
ketvirtis

Vykdytojas

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo
Teis÷s aktų
projektų reng÷jai,
Juridinio skyriaus
ved÷ja (pagal
Tarybos
reglamentą,
Administracijos
veiklos nuostatus,
pasirašomų sutarčių
derinimo tvarką)
Žem÷s ūkio
skyriaus ved÷jas

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos

Rezultatas
tikimyb÷s analiz÷ Vietinio ūkio skyriuje,
išduodant leidimus ir licencijas. Nustatyta,
kad korupcijos pasireiškimo tikimyb÷ gal÷jo
egzistuoti Vietinio ūkio skyriuje, išduodant
leidimus ir licencijas, d÷l „vieno langelio“
principo netaikymo.
Neparengta teis÷s aktų projektų
antikorupcinio vertinimo tvarka d÷l
žmogiškųjų faktorių (nedarbingumas)
trūkumo.

Nepatvirtinus teis÷s aktų projektų vertinimo
antikorupciniu požiūriu tvarkos, nebuvo
atliekamas teis÷s aktų projektų
antikorupcinis vertinimas.

Antikorupciniu požiūriu vertinant Kaimo
r÷mimo ir pl÷tros programą, galimų
korupcijos apraiškų nenustatyta

2010 m. geguž÷s 10 d. Savivaldyb÷s mero
potvarkiu Nr. B-MP-18 „D÷l Asmenų,
dirbančių valstybin÷je tarnyboje,
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Eil.
Nr.

Priemon÷

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
laikas

įstatymų reikalavimus turi
pasitik÷jimas Savivaldyb÷s
nusišalinti nuo jiems pavesto administracija
darbo ar užduoties,
nusišalinimo tvarką

3.2.

Peržiūr÷ti visų Savivaldyb÷s
švietimo įstaigų darbuotojų
pareigybių aprašymus,
taisykles, tvarkas, įstaigų
darbo laiką

Bus išvengta neteis÷tų
sprendimų pri÷mimo

Vykdytojas
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

2010–
2012 m.

Švietimo skyriaus
ved÷ja

Rezultatas
nusišalinimo, esant interesų konfliktui,
tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinta
nusišalinimo nuo jiems pavesto darbo ar
užduoties tvarka. 2010 metais šia tvarka
pasinaudojo vienas pareigūnas. 2011–2012
m. šios tvarkos rekomendacijomis
pasinaudojo du valstyb÷s tarnautojai.
Pakeistų teis÷s aktų, parengtų Savivaldyb÷s
tarybos sprendimų (projektų) skaičius – 6.
1. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s tarybos
2010-09-24 sprendimas Nr. B-TS-1283
„D÷l švietimo įstaigų darbo laiko
suderinimo ir įgaliojimų suteikimo
Savivaldyb÷s merui“ (suderintas
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s švietimo
įstaigų darbo pradžios, pabaigos ir pietų
pertraukos laikas; perduota Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷s merui dalis darbdavio
funkcijų, susijusių su sprendimų pri÷mimu
d÷l leidimo švietimo įstaigų vadovams
dirbti papildomą darbą, neviršijant Darbo
kodekse nustatytos maksimalios leistinos
darbo laiko trukm÷s).
2. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s mero
2010 m. spalio 4 d. potvarkis Nr. B-PP-34
„D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“.
3. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s mero
2011 m. sausio 17 d. potvarkis Nr. B-PP-2
„D÷l Donato Dambrausko papildomo
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Eil.
Nr.

3.3.

Priemon÷

Užtikrinti skaidrų
darbuotojų pri÷mimą į
valstyb÷s tarnybą,
kontroliuoti, kaip laikomasi
teis÷s aktų,
reglamentuojančių pri÷mimą
į valstyb÷s tarnybą, nuostatų

Laukiamas rezultatas

Sumaž÷s arba bus išvengta
nepagrįstų skundų d÷l
darbuotojų pri÷mimo į
valstyb÷s tarnybą

Įvykdymo
laikas

Nuolat

Vykdytojas

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius,
Personalo skyriaus
ved÷ja

Rezultatas
darbo“.
4. Parengti nauji mokyklų vadovų
pareigybių aprašymai:
4.1. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2012 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. B-ĮV-935
„D÷l Vilkaviškio r. Virbalio vidurin÷s
mokyklos direktoriaus pareigyb÷s aprašymo
patvirtinimo“;
4.2. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2012 m.
gruodžio 17 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1341
„D÷l Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų
direktorių
pareigybių
aprašymų
patvirtinimo“.
5. Parengtas Vilkaviškio rajono
savivaldyb÷s tarybos 2010 m. rugs÷jo 24 d.
sprendimas Nr. B-TS-1283 „D÷l švietimo
įstaigų darbo laiko suderinimo ir įgaliojimų
suteikimo Savivaldyb÷s merui“.
2010 m. įvyko penki konkursai karjeros
valstyb÷s tarnautojų pareigoms užimti,
vienas – švietimo įstaigos vadovo
pareigoms užimti. N÷ vieno konkurso
rezultatai nebuvo apskųsti.
2011 m. įvyko keturi konkursai karjeros
valstyb÷s tarnautojų pareigoms užimti, trys
– švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti.
Vieno konkurso karjeros valstyb÷s
tarnautojo pareigoms užimti rezultatai buvo
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Eil.
Nr.

3.4.

3.5.

Priemon÷

Sudaryti galimybę
Savivaldyb÷s interesantams
bei kitiems asmenims
pareikšti savo nuomonę apie
juos aptarnaujančius
Savivaldyb÷s
administracijos valstyb÷s
tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo
sutartį
Užtikrinti, kad Savivaldyb÷s
interneto tinklalapyje būtų
skelbiama apie vykdomus
supaprastintus pirkimus ir
mažos vert÷s pirkimus
(išskyrus apklausą),
Savivaldybei priklausančio
turto privatizavimą ir apie
Savivaldyb÷s
administracijoje vykdomus
projektus

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
laikas

Vykdytojas

Padid÷s gyventojų galimyb÷
informuoti apie jiems žinomas
Administracijos darbuotojų
veikas (tiek teigiamas, tiek
neigiamas)

Nuolat

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius,
seniūnai

Pager÷s viešųjų pirkimų,
privatizavimo veiklos
skaidrumas ir viešumas, bus
užkirstas kelias korupcijos
apraiškoms, panaudojant
valstyb÷s bei Savivaldyb÷s
biudžeto l÷šas atskiriems
projektams ar programoms
finansuoti

Vykdant
pirkimus,
Privatizavi
-mą,
Savivaldyb÷s
projektus

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius, Finansų
ir biudžeto, Vietinio
ūkio, Investicijų ir
strateginio
planavimo, Viešųjų
pirkimų skyrių
ved÷jai,
Privatizavimo
komisijos
pirmininkas

Rezultatas
apskųsti, tačiau, atlikus tyrimą, pažeidimų
nenustatyta.
2012 m. įvyko keturi konkursai karjeros
valstyb÷s tarnautojų pareigoms užimti, du –
įstaigų vadovų pareigoms užimti. N÷ vieno
konkurso rezultatai nebuvo apskųsti.
Tokia galimyb÷ sudaryta anonimiškai
pateikiant klausimus Savivaldyb÷s
tinklalapyje, skyrelyje „Klausimaiatsakymai“ , bei Savivaldyb÷s pirmo aukšto
vestibiulyje įrengtoje piliečių pageidavimų,
pasiūlymų, skundų ir kitos informacijos
pateikimo d÷žel÷je.

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai
pareng÷ 2 rajono Savivaldyb÷s tarybos
sprendimų projektus mokesčių lengvatų
klausimais. Skyriaus darbuotojai sąžiningai
ir atsakingai suformavo 3 493 nuomos
mokesčio už valstybinę žemę deklaracijas
fiziniams asmenims.
Vietinio ūkio skyrius visas privatizavimo
objektų programas skelbia Savivaldyb÷s
tinklalapyje, laikraščiuose „Santaka“ ir
„Reklamos gidas“
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
Savivaldyb÷s tinklalapyje, skyrelyje
,,Ekonomika ir verslas“, skelbia ES
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Eil.
Nr.

4.1.

4.2.

Priemon÷

Nagrin÷ti skundus d÷l
Savivaldyb÷s valstyb÷s
tarnautojų ir darbuotojų
veiklos, esant korupcijos
pasireiškimo rizikai
Informuoti žiniasklaidą, o
per ją – ir visuomenę apie
nustatytas darbuotojų
korupcijos apraiškas,
korupcinių teis÷s pažeidimų
tyrimą

Laukiamas rezultatas

Padid÷s bendras pasitik÷jimas
Savivaldyb÷s veikla, piliečiai
ir kiti asmenys bus paskatinti
informuoti apie pasitaikančias
negeroves
Padid÷s bendras pasitik÷jimas
Savivaldyb÷s veikla, piliečiai
ir kiti asmenys bus paskatinti
informuoti apie pasitaikančias
negeroves

Įvykdymo
laikas

Vykdytojas

Nuolat

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius

Nuolat

Administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

Rezultatas
Struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamų 27
projektų sąrašą, kuris nuolat
atnaujinamas. Tinklalapio pagrindiniame
puslapyje ,,Naujienos ir aktualijos“ nuolat
skelbiamos žinios apie jau vykdomus
projektus. Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus kuruojamas Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos centras savo
svetain÷je nuolat informuoja apie jų
įgyvendinamus projektus.
Vykdomi viešieji pirkimai, kurių metu
sudarytos sutartys skelbiamos interneto
svetain÷je. 2011 metais sudarytos 158
sutartys, 2012 metais – 32 sutartys.
Kiekvienais metais skelbiamas viešųjų
pirkimų planas ir kita informacija, susijusi
su viešaisiais pirkimais.
2010–2012 metais skundų d÷l Savivaldyb÷s
administracijos valstyb÷s tarnautojų ir
darbuotojų, esant korupcijos pasireiškimo
tikimybei, negauta.
Rajono savivaldyb÷s administracijoje 2010–
2012 metais nebuvo nustatyta korupcinių
teis÷s pažeidimo atvejų.
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Eil.
Nr.
5.1.

Priemon÷

Laukiamas rezultatas

Diegti antikorupcinio
Pager÷s mokytojų ir mokinių
švietimo programas švietimo informavimas bei švietimas
sistemoje (konkursų,
paskaitų ar kt. renginių
antikorupcine tema
organizavimas)

Įvykdymo
laikas
Nuo 2010
m. rugs÷jo
1 d.

Vykdytojas
Švietimo skyriaus
ved÷ja

Rezultatas
7 mokyklos integravo mokymą
antikorupcine tema į mokomuosius dalykus
(ekonomikos kursą, pilietiškumo pagrindų
d÷stymą).
7 mokyklos organizavo renginius, skirtus
Tarptautinei antikorupcijos dienai pamin÷ti.
3 mokyklos dalyvavo respublikiniame
atviruko konkurse „Aš – prieš korupciją“.
2012 metais mokyklose buvo organizuoti
renginiai:
1.
Diskusijos
,,Pavojai,
tykantys
demokratin÷se valstyb÷se bei dabarties
pasaulyje”, ,,Kod÷l mes prieš korupciją?",
,,Verslas ir korupcija", ,,Korupcijos
voratinklis", „Korupcija – visuomen÷s
liūnas, ar galima iš jo išbristi?“;
2. Debatai „Ar aš išspręsiu problemas
duodamas pakišą?“;
3. Piešinių-plakatų konkursai, skirti
Tarptautinei antikorupcijos dienai pamin÷ti,
„Receptas prieš korupciją“, ,,Korupcijai
Lietuvoje – ne'', „Būk sąžiningas“ ir kiti;
4. Pokalbiai apie korupcijos reiškinio žalą ir
galimybes
jai
pasipriešinti
„Kokie
korupcijos
reiškiniai
matomi
mūsų
visuomen÷je?", „Kas tai – korupcija?“,
„Antikorupcin÷se stotel÷se“;
5. Tarptautin÷s antikorupcijos dienos
pamin÷jimas su animacinio filmo peržiūra,
situacinio vaizdelio korupcijos tema
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Eil.
Nr.

Priemon÷

Laukiamas rezultatas

5.2.

Rengiant valstyb÷s
tarnautojų, darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, mokymo metinį
planą, įtraukti
antikorupcinius mokymus

Padid÷s Savivaldyb÷s
tarnautojų žinios korupcijos
prevencijos klausimais

6.1.

Bendradarbiauti su
korupcijos prevenciją
vykdančiomis institucijomis

Taps efektyvesnis korupcijos
prevencijos ir kontrol÷s
užtikrinimas

Įvykdymo
laikas

Kiekvienais
metais iki
geguž÷s
1 d.

Nuolat

Vykdytojas

Rajono
Savivaldyb÷s
administracijos
direktorius,
Personalo skyriaus
ved÷ja

Administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas

Rezultatas
suvaidinimas (vaidino mokytojai), ved÷
pamoką-televizijos
laidą,
skirtą
antikorupcijai, „Kas yra korupcija?“ (video
filmukų aptarimas);
6. Akcija „Švarios rankos visose gyvenimo
srityse“. Akciją organizavo diskusijų klubas
„Ant bačkos“.
Buvo integruotos temos apie korupcijos žalą
į ekonomikos, pilietiškumo pagrindų,
žmogaus saugos pamokas.
2010 m. mokymo plane buvo numatyti 2
valstyb÷s tarnautojų mokymai po 16
valandų, tačiau d÷l l÷šų trūkumo
Savivaldyb÷s administracijos darbuotojai
mokymuose nedalyvavo.
2011 m. mokymo plane buvo numatyti 6
valstyb÷s tarnautojų mokymai po 16
valandų. 4 val. mokymuose „Valstyb÷s
tarnautojų profesin÷s etikos principai ir
korupcijos prevencijos būdai bei
priemon÷s“ dalyvavo 25 Savivaldyb÷s
administracijos valstyb÷s tarnautojai.
2012 m. mokymo plane buvo numatyti 2
valstyb÷s tarnautojų mokymai po 16
valandų. 8 val. mokymuose „Korupcijos
rizikos valdymo vertinimas“ dalyvavo
vienas valstyb÷s tarnautojas.
Bendradarbiaujama su Lietuvos
Respublikos STT Kauno valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio
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Eil.
Nr.

Priemon÷

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
laikas

Vykdytojas
atsakingas asmuo

Rezultatas
pareigūnais.
2012 metais rajono Savivaldyb÷s
antikorupcijos komisijos iniciatyva buvo
organizuotas Savivaldyb÷s tarybos narių ir
Savivaldyb÷s administracijos darbuotojų
susitikimas-mokymas su LR STT Kauno
valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininke Daina Paštuoliene. Mokymuose
dalyvavo 15 rajono Savivaldyb÷s tarybos
narių, 23 Administracijos darbuotojai.
Atnaujintas Savivaldyb÷s interneto
svetain÷s skyrelis „Korupcijos prevencija“

7.1.

Atnaujinti Savivaldyb÷s
interneto svetain÷s skyrelis
„Korupcijos prevencija“

Padid÷s visuomen÷s bei
Savivaldyb÷s darbuotojų
antikorupcinis sąmoningumas

2010 m.
III
ketvirtis

Informacinių
technologijų
skyriaus ved÷jas

7.2.

Viešai informuoti apie
korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą

Pager÷s visuomen÷s
supažindinimas su korupcijos
programos įgyvendinimo
rezultatais

Administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

Savivaldyb÷s interneto svetain÷s skyrelyje
,,Korupcijos prevencija“ skelbiama
informacija apie korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano
įvykdymą.

7.3.

Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je skelbti
Savivaldyb÷s tarybos
sprendimus ir jų projektus
bei visai visuomenei
aktualius Savivaldyb÷s mero
potvarkius ir
Administracijos direktoriaus

Pager÷s sprendimų pri÷mimo
proceso skaidrumas

2011 m.
I
ketvirtis,
2012 m.
I
ketvirtis,
2013 m.
I ketvirtis
Nuolat

Bendrojo,
Informacinių
technologijų skyrių
ved÷jai

Nuo 2010 metų Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je skelbiami visi Savivaldyb÷s
tarybos sprendimai ir jų projektai bei
aktualūs rajono Savivaldyb÷s mero
potvarkiai ir Administracijos direktoriaus
įsakymai.
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Eil.
Nr.

Priemon÷
įsakymus

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
laikas

Vykdytojas

Rezultatas

