PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-228
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
TIKSLAS – UŽTIKRINTI SKAIDRUMĄ ADMINISTRUOJANT VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
Eil.
Problema
Priemonė
Vykdytojas
Įvykdymo terminas
Nr.
1

2

3

4

5

1 uždavinys. Plėsti galimybes asmenims gauti kuo daugiau elektroninių paslaugų.
1.1. Spartėjant
Plėtoti
elektroninių Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki
technologinėms
paslaugų
teikimą savivaldybės
gruodžio 31 d.
naujovėms neatsilikti
fiziniams ir juridiniams administracijos
nuo šių dienų aktualijų asmenims,
atnaujinti Bendrasis priėmimo
informacinių
apie įstaigų teikiamas skyrius.
technologijų srityje.
paslaugas
atmintines
kartu
su
prašymų
formomis internete.

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

6

7

Elektroninių paslaugų
teikimas gyventojams
sumažins galimybę
bandyti papirkinėti
darbuotojus, nes bus
mažinama tiesioginio
bendravimo galimybė.

Atnaujintų ir
naujai pateiktų
administracinių
paslaugų
aprašymų
skaičius
iki 2019 m.
gruodžio 31 d.
ne mažiau kaip
30 proc.
užsakomų
paslaugų
elektroninėmis
priemonėmis.
2 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir
įmonėse.
2.1. Korupcijos prevencijos Išklausyti Kelmės
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Kelmės rajono
Gautų ataskaitų
programos vykdymas
rajono savivaldybei
savivaldybės
gruodžio 31 d.
savivaldybei pavaldžių skaičius ir šių
nekontroliuojant gali
pavaldžių viešąsias
antikorupcijos
įmonių ir įstaigų
ataskaitų
sukelti neigiamus
paslaugas teikiančių
komisija.
vadovai, seniūnijos
išanalizavimas
padarinius.
įstaigų ir įmonių
pateikia ataskaitas apie Kelmės rajono
korupcijos prevencijos
korupcijos prevencijos savivaldybės
priemonių
įgyvendinimą jų
antikorupcijos

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

įgyvendinimo
ataskaitas.

įstaigose, seniūnijose.

komisijos
posėdyje,
veiksmingų
priemonių
numatymas
50 ataskaitų.
Informacijos
skelbimų
skaičius –
100 proc.

2.2. Nėra skelbiamas visas
Savivaldybės interneto Kelmės rajono
Iki 2018 m. birželio 1 d. Nuolat atnaujinama ir
rajono savivaldybei
tinklalapyje skelbti
savivaldybės
skelbiama aktuali
priklausantis
informaciją apie visą
administracijos Turto Pasikeitus informacijai informacija. Didesnis
nekilnojamasis turtas bei rajono savivaldybei
valdymo skyrius.
per 20 darbo dienų.
informacijos
jo naudojimo būdas.
priklausantį
prieinamumas
Nėra skelbiami
nekilnojamąjį turtą, jo
gyventojams, viešumas
savivaldybės išnuomotas naudojimo būdus bei
ir priimamų sprendimų
ir nuomojamas
nuomojamo ir
skaidrumas. Sumažės
nekilnojamasis turtas,
išnuomoto turto
interesų konfliktų
sutarčių sudarymo ir
sutarčių sudarymo ir
tikimybė.
pabaigos datos.
pabaigos datas.
3 uždavinys. Tobulinti Savivaldybės institucijų, tarybos, kolegijos, mero teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką
siekiant, kad teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinis vertinimas būtų veiksmingesnis ir efektyvesnis, taip pat antikorupciniu požiūriu
vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus.
3.1. Savivaldybės teisės
Antikorupciniu
Antikorupcinio teisės Kiekvienais metais iki Sumažintos prielaidos
Savivaldybės ir
aktuose pasitaiko spragų, požiūriu vertinti teisės akto projekto
gruodžio 31 d.
korupcijai pasireikšti ar Savivaldybės
sudarančių prielaidą
aktus ir teisės aktų vertintojas arba mero
atsirasti
įstaigų priimtų
formuotis korupciniams projektus.
pavedimu – Kelmės
reguliuojamuose
teisės aktų,
santykiams.
rajono savivaldybės
visuomeniniuose
įvertintų
antikorupcijos
santykiuose.
antikorupciniu
komisija.
požiūriu,
skaičius
2017 m. –
35 proc.,
2018 m. –
40 proc.,
2019 m. –

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6
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50 proc.
TIKSLAS – ŠALINTI PRIELAIDAS, KURIOS SUDARO GALIMYBĘ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR
ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS PASINAUDOTI TARNYBINE PADĖTIMI
4 uždavinys. Užtikrinti, kad Kelmės rajono savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys.
4.1. Neregistruojant
nušalinimų nuo pavesto
darbo nėra užtikrinama,
kad darbuotojas tikrai
neatliko savo funkcijų.

Teisės aktų nustatyta
tvarka registruoti
nusišalinusių
(nušalintų) nuo pavesto
darbo (užduoties)
darbuotojų atvejus.

Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki
savivaldybei pavaldžių gruodžio 31 d.
įstaigų ir įmonių
vadovai, Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
Bendrojo priėmimo
skyriaus vedėjas.

4.2. Darbuotojai nežino, kada
ir kokiais atvejais jam
privalu nusišalinti nuo
klausimų ar sprendimų
priėmimų.

Teikti rašytines
rekomendacijas
tarnautojams dėl
nusišalinimo nuo
atitinkamų klausimų
svarstymo ir sprendimų
priėmimo.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
padalinių vadovai,
Savivaldybės tarybos
Etikos komisija,
asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją.

Kiekvienais metais iki
gruodžio 31 d.

Asmenims nusišalinus
nuo pavesto darbo ar
užduoties svarstant
klausimus ir priimant
sprendimus tais atvejais,
kai kyla viešųjų ir
privačių interesų
konfliktas, bus
užtikrintas priimamų
sprendimų skaidrumas,
sumažinta tarnautojų
galimybė pasinaudoti
tarnybine padėtimi
siekiant naudos sau ar
artimiems asmenims.
Esant rekomendacijoms,
kokiais atvejais
tarnautojai privalo
nusišalinti, tarnautojams
bus aišku, kokiais
atvejais jie privalo
nusišalinti nuo
atitinkamų klausimų
svarstymo ir sprendimų
priėmimo, atsakys, jei
kiltų viešųjų ir privačių
interesų konfliktas.

Nusišalinusių
nuo pavesto
darbo
(užduoties)
asmenų skaičius
100 proc.

Pateiktų
rekomendacijų
tarnautojams dėl
nusišalinimo
nuo atitinkamų
klausimų
svarstymo ir
sprendimų
priėmimo
skaičius.

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

4.3. Viešųjų ir privačių
interesų neatskyrimas
yra viena iš korupcijos
prielaidų, galinti
pasireikšti
Savivaldybėje.

Kontroliuoti, ar
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Nustatytų pažeidimų ir Pateiktų laiku ir
asmenys laiku ir
savivaldybės
gruodžio 31 d.
suteiktų konsultacijų
tinkamų privačių
tinkamai pateikia
administracijos Teisės
skaičius.
interesų
privačių interesų
ir personalo skyrius,
deklaracijų
deklaracijas ir, esant
Savivaldybės tarybos
skaičius –
poreikiui, juos
Etikos komisija.
100 proc.
konsultuoti.
5 uždavinys. Užtikrinti, kad būtų laiku nustatomi ir išanalizuojami įtarimai dėl galimai korupcinio pobūdžio Kelmės rajono savivaldybės
tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių ir pavaldžių įstaigų bei įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos, o
pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, perduoti medžiagą tokius nusikaltimus (nusižengimus) tiriančioms institucijoms.
5.1. Gautos informacijos apie Tirti gaunamą
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Ištyrus gaunamus
Gautų ir ištirtų
korupcinę veiklą
informaciją apie
savivaldybės
gruodžio 31 d.
pranešimus apie galimai pranešimų apie
naudojimas.
galimai korupcinę
antikorupcijos
korupcinę 5.1
galimai
Korupcijos apraiškų
Kelmės rajono
komisija, Kelmės
priemonėje nurodytų
korupcinę 5.1
viešinimas,
savivaldybės tarybos
rajono savivaldybei
asmenų veiklą, bus
priemonėje
neinformuojant
narių, Savivaldybės
pavaldžių įstaigų ir
išsiaiškinta, ar asmenys nurodytų
kompetentingų
administracijos
įmonių vadovai,
nėra padarę korupcinio asmenų veiklą
institucijų.
padalinių valstybės
Kelmės rajono
pobūdžio veikų ir ar
skaičiaus
tarnautojų ir darbuotojų savivaldybės
minėti asmenys yra
santykis.
ir Kelmės rajono
administracijos Teisės
nepriekaištingos
Gautų
savivaldybei pavaldžių ir personalo skyrius,
reputacijos.
pranešimų apie
įstaigų ir įmonių
Kelmės rajono
Padės užtikrinti
galimai
darbuotojų veiklą.
savivaldybei pavaldžių
kvalifikuotą galimai
korupcinio
Pranešti teisėsaugos
įstaigų ir įmonių
nusikalstamų ar
pobūdžio veikas
institucijoms pagal
vadovai, Kelmės rajono
baudžiamojo
ir perduotų
kompetenciją apie
savivaldybės
nusižengimo požymių
teisėsaugos
galimai korupcinę
antikorupcijos
turinčių veikų tyrimą.
institucijoms
veiklą, jei kyla pagrįstų komisija.
pranešimų apie
įtarimų dėl galimai
korupcines
nusikalstamos ar
veikas skaičiaus
turinčios baudžiamojo
santykis.
nusižengimo požymių
veikos įvykdymo.

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

5.2. Visuomenė nežino apie
Savivaldybei pavaldžių
įstaigų, įmonių ir
organizacijų vedamas
bylas, susijusias su teisės
aktų pažeidimais.

Savivaldybei
Kelmės rajono
Įsiteisėjus teismo
Visuomenė bus
pavaldžios įstaigos,
savivaldybei pavaldžių sprendimui.
informuota apie teismų
įmonės ir organizacijos įstaigų ir įmonių
sprendimus, susijusius
savo interneto
vadovai.
su teisės aktų
tinklalapiuose privalo
pažeidimais.
skelbti teismų
sprendimus, kuriuose
nustatyti teisės aktų
pažeidimai.
TIKSLAS – PLĖTOTI ANTIKORUPCINĘ KULTŪRĄ, Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ ĮTRAUKIANT VISUOMENĘ

Sprendimų
skaičius
100 proc.

6 uždavinys. Užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Kelmės rajono savivaldybei pavaldžių
įstaigų ir įmonių tarnautojų ir darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą.
6.1. Gyventojų įtraukimas
Kelmės rajono
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Sudaryta galimybė
Gyventojai,
vykdant korupcijos
savivaldybei
savivaldybės
gruodžio 31 d.
Kelmės rajono
būdami
prevenciją, galimybė
pavaldžiose įstaigose ir administracijos
savivaldybei pavaldžių užtikrinti dėl
jiems išsakyti savo
įmonėse sudaryti
Bendrojo priėmimo
įstaigų ar įmonių
anonimiškumo,
poziciją apie esamą
galimybes gyventojams skyrius, Kelmės rajono
interneto tinklalapiuose galės saugiai
situaciją Savivaldybėje, pateikti anonimines
savivaldybei pavaldžių
bei įstaigų ar įmonių
reikšti nuomonę
jos įstaigose ar įmonėse. anketas apie korupcinio įstaigų ir įmonių
patalpose pateikti
apie jiems
pobūdžio apraiškas
vadovai.
gyventojams
žinomas
Savivaldybėje,
anonimines anketas apie korupcijos
įstaigose ar įmonėse.
korupcijos apraiškas.
apraiškas šioje
Užtikrinti asmenims
Išanalizavus gautus
priemonėje
galimybę anonimiškai
pranešimus, bus galima nurodytose
telefonu ir elektroniniu
reaguoti į galimai
įstaigose ir
paštu pranešti apie
korupcinio pobūdžio
įmonėse.
korupcines apraiškas
veikas, jas tirti, o esant Gautų
Savivaldybėje ar jai
pagrindui – perduoti
telefoninių ir
pavaldžiose įmonėse ir
medžiagą
elektroninių
įstaigose.
kompetentingoms
pranešimų,
institucijoms.
susijusių su
pranešimais apie
korupcijos

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

6.2. Gautos informacijos
aktualumas ir
nagrinėjimas, tiriant visą
gautą informaciją, ne tik
pavienius atvejus.

Analizuoti gautą
informaciją apie
korupcinio pobūdžio
apraiškas Savivaldybės
institucijose ir jai
pavaldžiose įstaigose
bei įmonėse, pateikti
pasiūlymus bei išvadas
institucijoms pagal
kompetenciją.

Kelmės rajono
savivaldybės
antikorupcijos
komisija.

Per 1 mėnesį nuo
apibendrintos
informacijos apie
anoniminius telefono
skambučius,
pranešimus, gautus
elektroniniu paštu, ir
anketas, susijusius su
galimomis korupcijos
apraiškomis, gavimo.

6.3. Gyventojai neretai
nežino, į ką tiesiogiai
kreiptis (be trečiųjų
šalių), susidūrus su
korupcijos apraiškomis.

Visose Kelmės rajono
savivaldybės įstaigų
interneto svetainėse
įdėti reklamines juostas
su nuoroda, į ką
kreiptis, susidūrus su

Kelmės rajono
2017-12-31
savivaldybei pavaldžių
įstaigų ir įmonių
vadovai,
Bendrojo priėmimo
skyrius.

Išanalizuotų pranešimų
ir pasitvirtinusių
pranešimų apie
korupcines veikas
skaičiaus santykis.

Visuomenė galės
kreiptis į institucijas,
kurioms tiesiogiai
galima pranešti apie
korupcijos apraiškas.

apraiškas,
skaičius. Jų
kasmetinė
dinamika.
Gautų telefonu
pranešimų ir
pranešimų, kurių
pagrindu atlikus
patikrinimą,
korupcijos faktai
pasitvirtino,
skaičiaus
santykis.
Išanalizavus
gautus
pranešimus, bus
galima reaguoti į
galimai
korupcinio
pobūdžio veikas,
jas tirti, o esant
pagrindui –
perduoti
medžiagą
kompetentingoms
institucijoms.
Įdėta reklaminė
juosta su
nuoroda.

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

Visuomenė bus
supažindinta su
vykdomomis korupcijos
prevencijos
priemonėmis, galės
aktyviau dalyvauti
antikorupcijos veikloje.

Paskelbta
įstaigos ar
įmonės interneto
tinklalapyje
korupcijos
prevencijos
programa,
atsakingų už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę asmenų
kontaktai.

Moksleiviai ir
ugdytiniai bus
supažindinti su
korupcijos samprata, jos
pasireiškimo
galimybėmis, kovos su
korupcija būdais ir
priemonėmis. Tai leis
vaikams ir jaunimui
formuoti nepakantų
požiūrį į korupcijos

Suorganizuotų
seminarų, kitų
renginių
korupcijos
prevencijos
klausimais
skaičius,
kasmetinė šio
skaičiaus
dinamika.

korupcijos apraiškomis.
7 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
7.1. Gyventojams trūksta
Skelbti viešai – Kelmės Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki
informacijos apie
rajono savivaldybės, jai savivaldybei pavaldžių gruodžio 31 d.
korupcijos prevencijos
pavaldžių įmonių ar
įstaigų ir įmonių
priemones.
įstaigų tinklalapiuose
vadovai,
informaciją apie
Savivaldybės
patvirtintas korupcijos administracijos
prevencijos programas, Bendrojo priėmimo
atsakingų už korupcijos skyrius.
prevenciją ir kontrolę
asmenų kontaktus.
Skelbti viešai – Kelmės
rajono savivaldybės, jai
pavaldžių įmonių ar
įstaigų tinklalapiuose
informaciją apie
įgyvendintas korupcijos
prevencijos priemones.
8 uždavinys. Diegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose.
8.1. Nepakankamas vaikų
švietimas pagal
valstybines programas
apie korupcijos daromą
žalą visuomenei.

Organizuoti švietimo
įstaigose korupcijos
prevencijai skirtus
seminarus, pamokas,
kitus renginius, taip pat
susitikimus su
institucijų, vykdančių
korupcijos prevenciją,
atstovais.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
vedėjas, švietimo
įstaigų vadovai.

Kiekvienais metais.

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai
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3

4

5

6

7

reiškinį jau ugdymo
įstaigoje.
TIKSLAS – ŠVIESTI KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ĮMONIŲ TARNAUTOJUS IR
DARBUOTOJUS, VALSTYBĖS POLITIKUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
9 uždavinys. Vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Kelmės rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir
įmonėse.
9.1. Nepakankamos
Organizuoti seminarus Kelmės rajono
Iki kiekvienų metų
Darbuotojai ir
Suorganizuotų
darbuotojų žinios
ir kursus įstaigų ir
savivaldybei pavaldžių IV ketvirčio pabaigos. tarnautojai bus
seminarų įstaigų
korupcijos prevencijos
įmonių darbuotojams ir įstaigų ir įmonių
supažindinti su
ir įmonių
srityje.
tarnautojams
vadovai,
korupcijos prevencijos darbuotojams
korupcijos prevencijos Kelmės rajono
būdais, priemonėmis ir korupcijos
klausimais.
savivaldybės
vengs galimų korupcijos prevencijos
administracijos Teisės
apraiškų veikloje.
klausimais
ir personalo skyrius.
skaičius.
Seminarus
išklausiusių
Kelmės rajono
savivaldybės
institucijų ir
įstaigų
darbuotojų ir
tarnautojų
skaičius,
lyginant su
praėjusiais
metais. Kursų ir
seminarų
valandų
skaičius,
tenkantis vienam
kursus
išklausiusiam
valstybės

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

tarnautojui ar
darbuotojui.
Savivaldybės
struktūrinių
padalinių ir
įstaigų
darbuotojų
skaičius
(dalyvauja ne
mažiau kaip
80 proc. asmenų,
atsakingų už
korupcijos
prevenciją).
_____________________

