PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos
2018 m. vasario 2 d. posėdyje
(protokolas Nr. 1)
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA
2015–2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

1

2

3

Priemonė

Vykdytojai

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės
aktų projektus kiekvienu atveju, kai
teisės akto projekto rengėjo nuomone,
rengiamu teisės aktu numatomas teisinis
reguliavimas gali paveikti korupcijos
mastą.
Parengti teisės aktų ir teisės aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo
metodiką, vadovaujantis Numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
metodika, patvirtinta Vyriausybės 2003
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, bei
Teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 243.
Organizuoti
mokymus/seminarus
(tarnautojų
(darbuotojų)
elgesys
susidūrus su korupcinio pobūdžio
veikomis ir kt. korupcijos prevencijos
bei kontrolės tematikos klausimais)
Savivaldybės
ir
jos
institucijoms
(įstaigoms) tarnautojams (darbuotojams).

Juridinis ir personalo
skyrius
(asmuo, atsakingas už
teisės aktų projektų
antikorupcinį
vertinimą)

Juridinis ir personalo
skyrius,
Asmenys, atsakingi
už korupcijos
prevenciją ir kontrolę
įstaigose

Komisija kovai su
korupcija,
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Juridinis ir personalo
skyrius

Vykdymo
laikas

Rezultatai

2015–2017 m.

Kovos su korupcija 2015-2017 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano galiojimo metu
antikorupciniu požiūriu įvertinti virš 100 (vieno šimto)
norminių teisės aktų projektų.

2015 m.
II ketv.

Parengtas Palangos miesto savivaldybės administracijos
rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Palangos
miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio
15 d. įsakymu Nr. A1-42 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos rengiamų teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

Kiekvienais
metais

Kovos su korupcija 2015-2017 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano galiojimo metu
mokymuose, kurie susiję su antikorupcinės aplinkos
kūrimu
Savivaldybėje
bei
jos
įstaigose
ir
kontroliuojamose įmonėse, dalyvavo Komisijos nariai,
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai
(darbuotojai).

2
Taip pat mokymuose, kuriuos organizavo Specialiųjų
tyrimų tarnyba, dalyvavo Savivaldybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų įmonių vadovai ir/ar
asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

4

5

6

7

8

Teikti Savivaldybės biudžetinėms ir
viešosioms įstaigoms, kurių steigėja
(savininkė) yra Savivaldybės taryba,
pasiūlymus bei metodinę informaciją
korupcijos prevencijos klausimais.
Rengti pasitarimus siekiant aktyviau
bendradarbiauti su teisėtvarkos ir
teisėsaugos institucijomis, išaiškinant
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir
galimos korupcijos požymius, korupcijos
prevencijos ir kontrolės klausimais.
Parengti savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo rizika, nustatymo ir
vertinimo motyvuotą išvadą ir pateikti ją
Savivaldybės merui
Skelbti Savivaldybės interneto svetainės
www.palanga.lt skiltyje „Korupcijos
prevencija“
ir
pagal
galimybes
Savivaldybės informaciniame stende
Palangos miesto savivaldybės kovos su
korupcija 2015–2017 metų programą bei
jos įgyvendinimo priemonių planą bei
visą kitą informaciją apie Savivaldybės
vykdomą antikorupcinę veiklą.
O taip pat teisės aktų nustatyta tvarka
Savivaldybės
interneto
svetainėje
www.palanga.lt viešai skelbti informaciją
apie:

Komisija kovai su
korupcija

Komisija kovai su
korupcija

Komisija kovai su
korupcija

Komisija kovai su
korupcija

2015–2017 m.

Atlikta, visą Kovos su korupcija 2015-2017 m.
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano
galiojimo laikotarpį.

Ne rečiau kaip
kas ketvirtį

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas,
atsakingas už korupcijos prevenciją, bei Komisijos nariai
dalyvavo mokymuose, kurie susiję su antikorupcinės
aplinkos kūrimu Savivaldybėje bei jos įstaigose ir
kontroliuojamose įmonėse.

2015–2017 m.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
bei nustatant veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
vadovaujamasi
Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
ir 6 dalyse nurodytais kriterijais bei Specialiųjų tyrimų
tarnybos siūlymais.

2015–2017 m.

Informacija skelbiama ir atnaujinama Kovos su korupcija
2015-2017 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių
plano galiojimo metu.

Atlikta. Informacija buvo skelbiama ir atnaujinama
Kovos su korupcija 2015-2017 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano galiojimo metu.
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8.1.

visus
vykdomus
bei
numatomus
viešuosius pirkimus ir jų rezultatus

8.2.

Savivaldybei
priklausančio
privatizavimą ir nuomą

turto

8.3. išduotas licencijas (leidimus)
pradedamų rengti detaliųjų ir specialiųjų
8.4. planų procedūras ir planavimo proceso
etapus
nusišalinimus nuo sprendimų priėmimo
Savivaldybės taryboje ar Savivaldybės
8.5.
administracijoje vykdant administracines
procedūras.
Parengti tvarką, kad visos Palangos
miesto savivaldybės įmonės (biudžetinės
9. įstaigos ir Savivaldybės valdomos UAB)
viešai skelbtų informaciją apie laisvas
darbo vietas

Viešųjų pirkimų
skyrius,
padalinių vadovai

2015–2017 m.

Ūkio ir turto skyrius

2015–2017 m.

Rinkliavų skyrius

2015–2017 m.

Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius

2015–2017 m.

Bendrasis skyrius

2015–2017 m.

Juridinis ir personalo
skyrius

2015 m. I
ketv.

Tvarkos aprašas nėra parengtas, tačiau didžioji dalis
Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei
kontroliuojamų įmonių šią informaciją skelbia.

____________________________________

