KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO ATASKAITA UŽ 2015 METUS
Eil.
Korupcijos prevencijos
Nr.
priemonės pavadinimas
1. Kreiptis į Specialiųjų tyrimų
tarnybą dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba einantį
pareigas Kalvarijos
savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) administracijoje ar
Savivaldybės kontroliuojamoje
įstaigoje, pateikimo
2. Atlikti Savivaldybės
administracijos korupcijos
rizikos ir administracijos veiklos
rizikos vertinimą
3.

Antikorupciniu požiūriu vertinti
teisės aktų projektus,
vadovaujantis LR Vyriausybės
2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.
243 „Dėl teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo
taisyklių patvirtinimo“

Vykdytojas

Laukiami
rezultatai
Siekiama, kad
Savivaldybės
administracijoje ir
Savivaldybės
kontroliuojamose įstaigose
dirbtų nepriekaištingos
reputacijos asmenys

Vykdymo
terminai
2015-2017 m.
priimant asmenį į
pareigas, ar, esant
reikalui, einantį
pareigas

Centralizuota vidaus
audito tarnyba

Sumažės korupcijos
pasireiškimo galimybės

2015 m. IV
Atliekamas veiklos
ketvirtis, 2015rizikos vertinimas kas
2017 m. vykdant trys metai.
patikrinimus

Teisės akto projekto
antikorupcinį vertinimą
atlieka Savivaldybės
administracijos
struktūrinio padalinio
vadovas (to struktūrinio
padalinio darbuotojo,
kuris parengė teisės akto
projektą), Teisės ir
personalo skyrius (kai
tiesioginis rengėjas
padalinio vadovas ar

Bus nuolat vertinama
2015-2017 m.
korupcijos pasireiškimo
rizika, gerės Savivaldybės
institucijų priimamų teisės
aktų kokybė ir didės
skaidrumas

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Savivaldybės meras

Įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Dėl dviejų asmenų,
buvo kreiptasi į
kompetentingas
valstybės institucijas.

Nevykdoma

darbuotojas, neįeinantis į
administracijos
struktūrinį padalinį).

4.

5.

6.

Paskesnįjį įsigaliojusio
teisės akto antikorupcinį
vertinimą atlieka
savivaldybės
Antikorupcijos komisija
Kontroliuoti, ar tinkamai ir laiku Savivaldybės
Bus užtikrintas viešųjų ir
pateikiamos Savivaldybės
administracijos Teisės ir privačių interesų
politikų, valstybės tarnautojų ir personalo skyrius
derinimas, išvengiant
Savivaldybei pavaldžių ir jos
viešųjų ir privačių interesų
valdymo sričiai priskirtų viešųjų
konflikto
juridinių asmenų vadovų
privačių interesų deklaracijos
Pretendentams į tam tikras
Savivaldybės
Bus užtikrintas skaidrus
pareigas nustatyti išankstinius ir administracijos Teisės ir priėmimo į valstybės
objektyviomis aplinkybėmis
personalo skyrius
tarnybą konkursų
pagrįstus reikalavimus,
organizavimas
nurodytus tik pareigybės
aprašyme
Nustatyti korupcijos
Savivaldybės
Bus nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybę teisės
administracijos Teisės ir pasireiškimo tikimybė
aktų nustatyta tvarka
personalo skyrius
pagal Savivaldybės veiklos
sritis, kuriose
egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, bei pateikta
motyvuota išvada dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės
kontroliuojančiai
institucijai

2015-2017 m.

2015-2017
rengiant
konkursus

2015 m. III
ketvirtis,
2016 m. III
ketvirtis,
2017 m. III
ketvirtis

Vykdoma nuolat.

m. Vykdoma rengiant
konkursus

Buvo atliekama
korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Kalvarijos
savivaldybėje veiklos
srityje – socialinio
būsto
administravimas.

7.

Siųsti (komandiruoti)
Savivaldybės administracijos
darbuotojus į kursus
korupcijos prevencijos
temomis

8.

Skelbti Savivaldybės tarybos
Vyriausiasis specialistas Siekiama sprendimų
sprendimus ir jų projektus
informatikai
priėmimo proceso
savivaldybės interneto svetainėje
skaidrumo

2015-2017 m.

Teisės ir personalo
skyriaus vedėjas
suorganizavo
seminarą Korupcijos
prevencija ir kontrolė,
kuriame dalyvavo
savivaldybės
administracijos
valstybės tarnautojai.
Vykdoma nuolat.

9.

Savivaldybės interneto
svetainėje viešai skelbti
informaciją apie:
1. viešuosius pirkimus

2015-2017 m.

Vykdoma nuolat.

2. teikiamus tvirtinti
detaliuosius bei
specialiuosius teritorijų
planus

3. Savivaldybei
nuosavybės teise
priklausiančio turto
privatizavimą
10. Pateikti informaciją Valstybės
tarnautojų registrui apie
valstybės tarnautojus, kurie
įsiteisėjusiu galutiniu teismo
nuosprendžiu pripažinti padarę

Savivaldybės
Savivaldybės tarnautojai ir 2015-2017 m.
administracijos Teisės ir darbuotojai bus
personalo skyrius
supažindinti su korupcijos
pasekmėmis ir
prevencinėmis
priemonėmis

Viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkas
Savivaldybės
administracijos Ūkio ir
urbanistikos skyriaus
vedėjo pavaduotojasvyriausiasis architektas

Bus viešai skelbiama ir
atnaujinama su
viešaisiais pirkimais,
detaliaisiais bei
specialiaisiais teritorijų
planais susijusi
informacija, užtikrinant
skaidrumą ir viešumą bei
šalinant bet kokias
galimybes korupcijai
pasireikšti

Vykdoma nuolat

Savivaldybės turto
privatizavimo komisija

Savivaldybės
administracijos Teisės ir
personalo skyrius,
Juridinių asmenų vadovai

Nebuvo patvirtintų
objektų

Bus užtikrintas Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo
reikalavimų vykdymas

2015-2017 m.

Nebuvo tokių atvejų.

korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, taip pat
patraukti administracinėn ar
drausminėn atsakomybėn už
tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimu, padarytus siekiant
gauti neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems
asmenims
11. Garantuoti anonimiškumą ir
apsaugą visiems to norintiems
asmenims bei tarnautojams,
galintiems pranešti apie
neskaidrią Savivaldybės
administracijos skyrių ar kitų
tarnautojų veiklą

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Siekiama darbuotojų
atsakomybės ir
atskaitomybės už savo
veiksmus, ugdant
darbuotojų dorą ir etišką
elgesį

12. Kaupti, sisteminti ir analizuoti
Antikorupcijos komisija, Bus plėtojama
Bendrųjų reikalų skyrius antikorupcinė kultūra,
informaciją apie Savivaldybės
administracijos struktūrinių
diegiami valstybės
padalinių, pavaldžių įstaigų
tarnautojams
valstybės tarnautojų ir
antikorupcinio elgesio
darbuotojų padarytus korupcinio
principai, atsiskaitoma
pobūdžio pažeidimus, analizuoti
visuomenei
pažeidimų priežastis, atlikti šių
skundų tyrimus ir imtis
priemonių pažeidimams

2015-2017 m.

2015-2017 m.

Savivaldybės
interneto svetainėje
paskelbta informacija,
kaip anonimiškai
pranešti apie
neskaidrią
savivaldybės
administracijos skyrių
ar kitų tarnautojų
veiklą.
Nebuvo tokių atvejų

pašalinti

13. Atnaujinti Korupcijos
prevencijos programą ir
Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonių planą
14. Skelbti informaciją apie
Savivaldybės administracijos
rengiamus konkursus valstybės
tarnautojo ar įstaigos vadovo
pareigoms užimti

Antikorupcijos komisija,
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymu
paskirtas už korupcijos
prevencijos darbą
atsakingas asmuo
Savivaldybės
administracijos Teisės ir
personalo skyrius

15. Daryti Savivaldybės tarybos
posėdžių garso (vaizdo) įrašus

Savivaldybės meras

16. Informuoti viešai apie
Korupcijos prevencijos

Savivaldybės
administracijos

Bus užtikrintas 2015-2017 Iki 2017 m. IV
m. Korupcijos prevencijos ketvirčio
programos ir Korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių
plano atnaujinimas
Siekiant didint Kalvarijos Nuolat
savivaldybės gyventojų
pasitikėjimą Savivaldybės
administracijos
organizuojamų konkursų
skaidrumu, visuomenė bus
plačiau informuojama apie
savivaldybės rengiamus
konkursus valstybės
tarnautojo ar įstaigos
vadovo pareigoms užimti.
Siekiama sprendimų
2015-2017 m.
priėmimo viešumo

Bus informuota visuomenė 2015 m. I
apie įvykdytas ir
ketvirtis,

Atnaujinta 2015-2017
m. Korupcijos
prevencijos programa
savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-137
2015 m. lapkričio 26
d.
Kalvarijos
savivaldybės interneto
svetainėje buvo
skelbiama apie
rengiamus konkursus
valstybės tarnautojo
pareigoms užimti.

Daromi nuolat
savivaldybės tarybos
posėdžių garso
(vaizdo) įrašai.
Ataskaita apie
Korupcijos

programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą
Savivaldybės interneto
svetainėje, skiltyje „Korupcijos
prevencija“

17. Bendradarbiauti ir keistis
informacija korupcijos
prevencijos srityje su
kompetentingomis valstybės ir
nevalstybinėmis institucijomis

direktoriaus įsakymu
paskirtas už korupcijos
prevencijos darbą
atsakingas asmuo

vykdomas korupcijos
prevencijos priemones,
stiprinamas pasitikėjimas
Savivaldybe

2016 m. I
ketvirtis,
2017 m. I
ketvirtis

Savivaldybės meras,
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Antikorupcijos komisija

Pagerės
bendradarbiavimas tarp
viešojo administravimo
subjektų

2015-2017 m.

prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plano
vykdymą bus
pateikiama
visuomenei
Savivaldybės
interneto svetainėje
Nevykdoma.

18. Skatinti švietimo įstaigas
Savivaldybės
įgyvendinti korupcijos
administracijos Švietimo
prevencijos švietimo programas, ir ugdymo skyrius
organizuoti korupcijos
prevencijos renginius, skatinti
pedagogus ir mokinius domėtis
korupcijos prevencija ir
pilietiškumo ugdymu

Bus surengti bendrojo
2015-2017 m.
ugdymo mokyklų
konkursai, debatai, darbų
parodos, daugiau mokinių
bus supažindinta su
korupcijos prevencijos
iniciatyvomis ir korupcijos
grėsmėmis

Kalvarijos
savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose
buvo organizuoti
renginiai skirti
Tarptautinės
antikorupcinės dienos
paminėjimui

19. Organizuoti seminarus
korupcijos prevencijos tematika
Savivaldybės politikams,
Savivaldybės administracijos
darbuotojams, Savivaldybės
įstaigų ir kontroliuojamų įmonių
personalui, šviesti ir informuoti
visuomenę, puoselėti asmens
dorovę, ugdyti pilietiškumą,

Savivaldybės politikai,
2015-2017 m.
tarnautojai ir darbuotojai
bus geriau supažindinti su
korupcijos pasekmėmis ir
prevencinėmis
priemonėmis, formuojama
antikorupcinė kultūra,
diegiami antikorupcinio
elgesio principai

Nevykdoma.

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Antikorupcijos komisija

asmens teisių ir pareigų
visuomenei ir valstybei sampratą
20. Tirti skundus, pranešimus, kitą Savivaldybės
gautą informaciją apie
administracijos
korupcinio pobūdžio pažeidimus struktūriniai padaliniai,
Savivaldybės įstaigų
vadovai

Nustatomi korupcinio
pobūdžio pažeidėjai ir
šalinami pažeidimai,
įgyvendinami teisinės
atsakomybės
neišvengiamumo principai
21. Didinti visuomenės korupcijos Antikorupcijos komisija Padidės bendras
prevencijos sąmoningumą, kuo
pasitikėjimas Savivaldybės
daugiau gyventojų supažindinti
veikla, asmenys turės
su korupcijos prevencijos ir
daugiau paskatų pranešti
kontrolės galimybėmis, į
apie pasitaikančias
korupcijos prevenciją įtraukiant
negeroves
visuomenę ir žiniasklaidą

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Gavus skundą,
Gautų skundų,
pranešimą ar kitą pranešimų nebuvo.
informaciją

2015-2017 m.

Vykdoma
(informacija susijusi
su korupcijos
prevencija skelbiama
Kalvarijos
savivaldybės interneto
svetainėje, skiltyje
„Korupcijos
prevencija“)

Kęstutis Krasnickas

