PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2013-2014 METAMS PATVIRTINIMO
2013 m. sausio 31 d. Nr. T2-4
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002,
Nr. 57-2297) 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis, įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu
Nr. IX-1457 (Žin., 2011, Nr. 77-3727), Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija
programos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimu Nr.
T2-162, 2.13 punktą, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių planą 2013–2014 metams (pridedama).
2. Sprendimo įgyvendinimo kontrolę pavesti Komisijos kovai su korupcija
pirmininkui Sauliui Simei.

Tarybos narys

Mindaugas Skritulskas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS 2013–2014 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Finansavimas

1. Užtikrinti Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių
principų laikymąsi. Ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijai
1.1. Atlikti teisės aktų projektų
Teisės akto
2013–2014 m.
Pašalintos prielaidos
Antikorupciniu požiūriu Bendrieji
vertinimą antikorupciniu
projekto
korupcijai pasireikšti,
įvertintų teisės aktų
savivaldybės
požiūriu pagal Tarybos
rengėjai
skaidresni teisės aktų
projektų skaičius
biudžeto
patvirtintą metodiką.
projektai
asignavimai
Savivaldybės
administracijai
1.2. Rengti pasitarimus, siekiant
Komisija kovai Kas ketvirtį
Pasikeitimas naudinga
Pasitarimų skaičius
Bendrieji
aktyviau bendradarbiauti su
su korupcija
informacija, patirties,
savivaldybės
teisėtvarkos ir teisėsaugos
leidžiančios įdiegti naujas
biudžeto
institucijomis, išaiškinant
korupcijos prevencijos
asignavimai
piktnaudžiavimo tarnybine
priemones, sklaida,
Savivaldybės
padėtimi ir galimos korupcijos
metodinės pagalbos
administracijai
požymius, korupcijos
gavimas
prevencijos ir kontrolės
klausimais.
1.3. Organizuoti antikorupcinius
Savivaldybės
2013 m. I-IV
Apmokyti Savivaldybės
Priemonių skaičius
Bendrieji
mokymus (darbuotojų elgesys
administracijos ketvirtis.
administracijos
(paskaitos, seminarai,
savivaldybės
susidūrus su korupcinėmis
direktorius
2014 m.
darbuotojai, kaip elgtis
susitikimai ir pan.)
biudžeto
veikomis ir kt. klausimais),
Juridinio ir
I-IV ketvirtis.
susidūrus su korupcinėmis Dalyvavusių
asignavimai
pateikti Kovos su korupcija
personalo
veikomis
mokymuose asmenų
Savivaldybės
komisijai informaciją raštu.
skyriaus
skaičius
administracijai
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1.4.

Koordinuoti antikorupcinio
švietimo programų diegimą
bendrojo lavinimo mokyklose.

1.5.

Skelbti Kovos su korupcija
programos įgyvendinimo
priemonių planą 2013 m.; 2014
m. interneto svetainės
www.palanga.lt skiltyje
,,Korupcijos prevencija“.

vyriausiasis
specialistas
Švietimo
skyriaus
vedėjas

Bendrasis
skyrius

(2013–2014 m.
m.)

Padidės mokinių
antikorupcinis
sąmoningumas

Priėmus
sprendimą dėl
patvirtinimo

Užtikrintas korupcijos
prevencijos priemonių
viešumas

Mokyklų, kuriose
įdiegtas antikorupcinis
mokymas, skaičius
Konkursų, paskaitų ir
kt. renginių
antikorupcine tema
skaičius
Paskelbtas priemonių
planas

Bendrieji
savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Savivaldybės
administracijai
Bendrieji
savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Savivaldybės
administracijai

2. Sumažinti ir pašalinti korupcijos atvejus kaip trukdžius savivaldos sistemos plėtrai, didinti paslaugų teikimo kokybę
2.1. Atlikti korupcijos pasireiškimo Komisija kovai 2013 m.
Nustatyta konkreti veiklos Parengta motyvuota
Bendrieji
tikimybės nustatymą Palangos su korupcija
III ketvirtis
sritis, kurioje galima
išvada
savivaldybės
miesto savivaldybėje.
2014 m.
korupcijos pasireiškimo
biudžeto
Asmuo,
III ketvirtis
galimybė
asignavimai
atsakingas už
Savivaldybės
korupcijos
administracijai
prevenciją ir
kontrolę
Palangos
miesto
savivaldybės
administracijoje
2.2. Pateikti Valstybės tarnautojų
Juridinio ir
Priėmus galutinį Užtikrinamas informacijos Asmenų, pripažintų
Bendrieji
ir Juridinių asmenų registrams personalo
teismo
pateikimas kitoms
padarius korupcinio
savivaldybės
informaciją Lietuvos
skyriaus
nuosprendį dėl
įstaigoms (institucijoms)
pobūdžio nusikalstamas biudžeto
Respublikos korupcijos
vyriausiasis
pripažinimo
apie asmenis, siekiančius
veikas, taip pat
asignavimai
prevencijos įstatymo 11
specialistas
padarius
eiti pareigas jose
patrauktų
Savivaldybės
straipsnio 1 ir 2 dalyse
korupcinio
administracinėn ar
administracijai
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nurodytais atvejais, pateikus
informaciją Kovos su
korupcija komisiją informuoti
raštu.

pobūdžio
nusikalstamas
veiklas,
patraukus
administracinėn
ar drausminėn
atsakomybėn už
sunkius
tarnybinius
nusižengimus
per 14 dienų
nuo sprendimo
įsiteisėjimo

2.3.

Savivaldybės interneto
svetainėje skelbti informaciją
apie nusišalinimus nuo
sprendimų priėmimo
Savivaldybės taryboje

Bendrasis
skyrius

2013–2014 m.

2.4.

Didinti visuomenės
antikorupcinį sąmoningumą,
kuo daugiau gyventojų
supažindinti su korupcijos
prevencijos ir kontrolės
galimybėmis, plėsti
Savivaldybės interneto
svetainės puslapį, skirtą
antikorupcinei informacijai

Antikorupcijos
komisija,
Savivaldybės
administracijos
direktorius

2013–2014 m.

Visuomenė bus
informuojama, kas, kada
ir dėl ko nusišalino nuo
balsavimo dėl
Savivaldybės tarybos
svarstomų sprendimų
projektų
Padidės bendras
pasitikėjimas Savivaldybės
veikla, asmenys turės
daugiau paskatų pranešti
apie pasitaikančias
negeroves

drausminėn
atsakomybėn už sunkius
tarnybinius
nusižengimus, susijusius
su Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybės tarnyboje
įstatymo reikalavimų
pažeidimu, padarytus
siekiant gauti neteisėtų
pajamų ar privilegijų
sau ar kitiems
asmenims, skaičius
Pranešimų Valstybės
tarnautojų ir Juridinių
asmenų registrams
skaičius
Paskelbtų nusišalinimų
skaičius

Asmenų pasitikėjimo
Savivaldybės
institucijomis didėjimas,
atsižvelgiant į gaunamus
skundus ir jų skaičiaus
kitimą
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2.5.

2.6.

2.7.

Užtikrinti anoniminės
informacijos apie korupcijos
apraiškas ar įtarimus apie
tokio pobūdžio veikas
Savivaldybės administracijos,
institucijų, pareigūnų ar kitų
tarnautojų veikloje teikimo
pasitikėjimo telefono linija,
elektroniniu būdu, raštu
skundų knygoje galimybes,
apie galimybes kas ketvirtį
skelbti vietinėje spaudoje ir
interneto svetainėje
www.palanga.lt. Kas ketvirtį
pateikti Kovos su korupcija
komisijai informaciją raštu.
Nagrinėti asmenų skundus,
žiniasklaidos pranešimus dėl
galimų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų, padarytų
Savivaldybės administracijos,
pavaldžių įstaigų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
atvejų, analizuoti jų pateiktus
pasiūlymus dėl korupcijos
prevencijos, imtis priemonių
pažeidimams pašalinti.

Bendrasis
skyrius

Komisija kovai
su korupcija

Gavus skundą,
pranešimą

Gaunami pasiūlymai dėl
prevencinių priemonių,
kurių vykdymas leistų
sumažinti (pašalinti)
korupcijos pasireiškimo
tikimybę
Gaunama informacija apie
galimą korupcinio
pobūdžio veiklą
Savalaikis reagavimas ir
nustatytų priemonių
įvykdymas

Pasiūlymų dėl
korupcijos prevencijos
skaičius, jų analizė,
priemonių planas
Skundų, pranešimų dėl
galimos korupcijos
skaičius
Komisijos priimtų
sprendimų skaičius

Bendrieji
savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Savivaldybės
administracijai

Susipažinti su Investicijų
priežiūros komisijos,
Savivaldybės turto
privatizavimo komisijos,
Žemės vertės nustatymo
komisijos, komisijos fizinių ir

Komisija kovai
su korupcija

Kas pusmetį

Siekti išvengti
piktnaudžiavimo tarnyba

Komisijų, pateikusių
ataskaitas, skaičius
Priimtų sprendimų dėl
ataskaitų skaičius

Bendrieji
savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Savivaldybės
administracijai
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2.8.

2.9.

juridinių asmenų mokesčių
lengvatų prašymams nagrinėti
ir išvadoms bei pasiūlymams
teikti, veikla. Apsvarstyti ir
priimti sprendimus dėl
komisijos pirmininkų pateiktų
ataskaitų apie veiklą raštu.
Skelbti ataskaitą apie Kovos su
korupcija programos
įgyvendinimo priemonių
plano 2011 m., 2012 m.
įvykdymą interneto svetainės
www.palanga.lt skiltyje
,,Korupcijos prevencija“,
Komisijos kovai su korupcija
veiklos ataskaitą, tikslinti
informaciją.
Išanalizuoti kovos su korupcija
programos įgyvendinimo
priemonių plano įvykdymo
rezultatus ir poreikį, atnaujinti
programą ir priemonių planą.

Komisija kovai
su korupcija
Bendrasis
skyrius

2013 m.
balandžio mėn.;
2014 m.
balandžio mėn.

Korupcijos prevencijos
programos priemonių
vykdymo viešumas,
informacijos aktualumas

Ataskaitų ir skelbimų
skaičius

Bendrieji
savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Savivaldybės
administracijai

Komisija kovai
su korupcija
Juridinio ir
personalo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas

2013 m.
IV ketvirtis;
2014 m.
IV ketvirtis

Programos
veiksmingumas

Parengta (patikslinta)
programa ir jos
įgyvendinimo
priemonių planas

Bendrieji
savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Savivaldybės
administracijai

_________________________________

