Molėtų rajono savivaldybės 2021 - 2024 metų
korupcijos prevencijos programos priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Finansavimas

1

2

3

4

5

6

7

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
1.1.

Atlikti
gyventojų
apklausą
savivaldybės
internetiniame
puslapyje
dėl
korupcijos
pasireiškimo, apibendrinti pateiktų
atsakymų rezultatus ir juos pateikti
Antikorupcijos
komisijai,
Administracijos direktoriui.

Viešųjų ryšių ir
informatikos
skyrius

Kasmet

Nustatytas požiūris į
korupciją, įvertintas
antikorupcinis
potencialas, nustatyta
korupcinė patirtis,
korupcijos paplitimas,
labiausiai korupcijos
paveiktos sritys.

Atliktos apklausos
rezultatų internetinė
nuoroda.

-

1.2.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę įstaigose, įmonėse veiklos
srityse
(pagal Antikorupcijos
komisijos ir (ar) Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pateiktus siūlymus šios priemonės
vykdytojui, įvertinus paskutinės
atliktos
gyventojų
apklausos
apibendrintus rezultatus).

Centralizuoto
vidaus audito
skyrius (2012-0530
Administracijos
direktoriaus
įsakymas Nr. B6513)

Kasmet
III ketvirtis

Bus nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
įstaigose, įmonėse
veiklos srityse,
atitinkamai bus pateiktos
rekomendacijos dėl
korupcijos pasireiškimo
mažinimo, bus pateikta
motyvuota išvada dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės. Sustiprės
korupcijos prevencijos
kontrolė.

Įvertintų įstaigų, įmonių
veiklos sritys

-

2

1
1.3.

2
Nustačius korupcijos pasireiškimo
tikimybę (šio plano 1.2. papunktis),
parengti motyvuotą išvadą mero
vardu ir pateikti ją Antikorupcijos
komisijai,
Savivaldybės
administracijos direktoriui, STT.

1.4.

Įvykdžius šio plano 1.2. papunktyje
Centralizuoto
Įgyvendintos
Pateiktų ir iš jų įvykdytų
nurodytą priemonę, teikti šioms
vidaus audito
rekomendacijos dėl
rekomendacijų skaičius,
įmonėms, įstaigoms rekomendacijas
skyrius
korupcijos pasireiškimo
įstaigos ir įmonės
dėl
korupcijos
pasireiškimo
mažinimo
neįvykdžiusios
mažinimo veiklos srityse ir atlikti
rekomendacijų ar
patikrinimus
dėl
pateiktų
įvykdžiusios jas iš dalies.
rekomendacijų
įgyvendinimo.
Apibendrintus rezultatus pateikti
Antikorupcijos
komisijai,
Administracijos direktoriui.
2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinti galimybę tarnautojų veikimui
savo nuožiūra
Skelbti Savivaldybės interneto Bendrasis skyrius,
Nuolat
Paskelbtų viešųjų ir
svetainėje
Tarybos
narių,
Savivaldybės
Tikslas išvengti viešųjų
privačių interesų
Savivaldybės,
administracijos įstaigų ir įmonių
ir privačių interesų deklaracijų internetinės
valstybės tarnautojų viešųjų ir
vadovai
konfliktų,
padidės
nuorodos/savivaldybės
privačių interesų deklaracijas arba
Viešųjų ryšių ir
visuomenės
institucijos, įmonės,
pateikti nuorodą, kur galima
informatikos
pasitikėjimas
įstaigos nepateikusios
susipažinti su šia informacija.
skyrius
savivaldybės
internetinių nuorodų dėl
Savivaldybės įstaigų ir įmonių
institucijomis,
skelbiamų
interneto svetainėse skelbti jų
Savivaldybės
viešųjų ir privačių
vadovų viešųjų ir privačių interesų
įstaigomis ir įmonėmis
interesų deklaracijų
deklaracijas arba pateikti nuorodą,
kur galima susipažinti su šia
informacija.

2.1.

3
Centralizuoto
vidaus audito
skyrius (2012-0530
Administracijos
direktoriaus
įsakymas Nr. B6513)

4
Kasmet
išvada mero
vardu
pateikiama
per mėnesį
nuo
korupcijos
tikimybės
nustatymo
Kasmet IIIIV ketvirtis

5
Nustačius konkrečias
korupcijos prevencijos
priemones, būtų
suvaldomas korupcijos
pasireiškimas, plitimas
atitinkamose įstaigos,
įmonės veiklos srityse.

6
Motyvuotos išvados
mero vardu pateikimo
laikotarpis STT.

7
-

3

1

3.1.

2
3
4
5
6
7
3. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus, tobulinti antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų
projektų vertinimo mechanizmą
Antikorupciniu požiūriu vertinti Teisės ir civilinės
Nuolat
Pagerės Savivaldybės
Įvertintų teisės aktų
norminių teisės aktų projektus,
metrikacijos
institucijų ir įstaigų
projektų antikorupcinio
kuriuos privaloma įvertinti pagal
skyrius,
priimamų teisės aktų
vertinimo pažymų
Korupcijos prevencijos įstatymo 8
Antikorupcijos
kokybė.
internetinė nuoroda.
straipsnio 1 dalies nuostatas.
komisija
4. Kurti kovos su korupcija kultūrą, vykdyti Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų , personalo švietimą korupcijos prevencijos srityje,
vykdyti antikorupcinio švietimo programų diegimą ir tobulinimą švietimo įstaigose

4.1.

4.2.

Rengti
Savivaldybės
politikų, Bendrasis skyrius,
Savivaldybės
administracijos
Savivaldybės
darbuotojų, Savivaldybės įstaigų,
įstaigų, įmonių
įmonių
darbuotojų
mokymus
vadovai.
korupcijos prevencijos klausimais.

Pagal
poreikį

Įgyvendintos Programos
ir korupcijos prevencijos
priemonės.

Organizuoti
švietimo
įstaigose
antikorupcines mokymo programas,
renginius, konkursus, paskaitas ar
pan.

Kasmet

Bus ugdomas pilietinės
sąmonės lygis ir
nepakantumas korupcijai.

Kultūros ir
švietimo skyrius,
Švietimo įstaigų
vadovai.

Rengti mokymai

Surengti
seminarai,
per metus

renginiai,
konkursai

Iš biudžetinių
asignavimų
skirtų
darbuotojų
kvalifikacijos
Kėlimui, ES
finansuojami
mokymai.
Iš švietimo
įstaigų lėšų.

5. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę, ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai
5.1.

Savivaldybės interneto svetainėje,
savivaldybės įstaigų ir įmonių
interneto
svetainėse
skelbti
informaciją apie vykdomus viešųjų
pirkimų planus.

Viešųjų pirkimų
skyrius,
Savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

Nuolat

Skelbiamos informacijos
apie vykdomus viešųjų
pirkimų planus skaičius
lyginant su įmonių,
įstaigų skaičiumi

Bus įgyvendintos
Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatos.

-
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7

4

5.2.

5.3.

5.4.

Nagrinėti
asmenų
skundus,
žiniasklaidos pranešimus dėl galimų
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų,
padarytų
Savivaldybės
administracijos,
Savivaldybės
įstaigų, įmonių vadovų, valstybės
tarnautojų,
darbuotojų,
atvejų.
Išnagrinėti šiuos atvejus, imtis
priemonių pažeidimams pašalinti.
Viešai
skelbti
Savivaldybės
Korupcijos prevencijos programą ir
programos įgyvendinimo priemonių
planą
savivaldybės
interneto
svetainėje skiltyje ,,Korupcijos
prevencija“. Savivaldybės interneto
svetainės
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“
tikslinti,
atnaujinti
skelbiamą informaciją.
Teikti
Savivaldybės
tarybai
Antikorupcijos komisijos veiklos bei
Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo ataskaitą, pateikti
informaciją
apie
įvykdytas
priemones.
Ataskaitą
paskelbti
Savivaldybės interneto svetainėje
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.

Antikorupcijos
komisija

Gavus
skundą,
pranešimą.

Sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
galimybė nustatyti
korupcinio pobūdžio
veikas.

Skundų, pranešimų dėl
galimų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų
veikų skaičius.
Komisijos priimtų
sprendimų skaičius.

-

Viešųjų ryšių ir
informatikos
skyrius,
Savivaldybės
administracijos
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
savivaldybėje
Antikorupcijos
komisija,
Viešųjų ryšių ir
informatikos
skyrius,
Savivaldybės
administracijos
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
savivaldybėje

Savivaldybė
s tarybai
priėmus
sprendimą
dėl
programos
ir priemonių
įgyvendinim
o plano
patvirtinimo

Užtikrintas korupcijos
prevencijos priemonių
viešumas, plačiau
informuojama
visuomenė,
įgyvendintos korupcijos
prevencijos priemonės.

Savivaldybės interneto
svetainės skilties
„Korupcijos prevencija“
internetinė nuoroda.

-

Kasmet,
I ketvirtis

Užtikrintas informacijos
apie Antikorupcijos
komisijos veiklos bei
Korupcijos prevencijos
programos vykdymą
viešumas.

Ataskaitų pateikimo ir jų
paskelbimo laikotarpis,
internetinė nuoroda.

-

_____________________________________________________________

