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Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-228 ,,Dėl Plungės rajono 

savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 31 punktu, Plungės rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą 

(pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras  Audrius Klišonis

  



PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės  

tarybos 2018 m. gegužės 24 d.  

sprendimu Nr. T1-117 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 

VEIKLOS ATASKAITA  

 (Veiklos laikotarpis 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 

Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) patvirtinta Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T1-127, pakeista 2015-12-03 

sprendimu Nr. T1-301 ir 2017-01-26 sprendimu Nr. T1-17. Komisiją sudarė 6 nariai:  

Julius Nekrašas, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas); 

Judita Stankutė, Savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);  

Irmantė Batakienė – Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja; 

Virginijus Brezgys, Babrungo seniūnijos Truikių seniūnaitis;  

Adelė Gedmontienė, Plungės miesto Laisvės seniūnaitė; 

Danutė Jarašiūnienė, Savivaldybės kontrolierė; 

Stasys Pronckus, Plungės miesto Senamiesčio seniūnaitis; 

Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas. 

Komisijos uždaviniai:  

- kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų 

vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai; 

- teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų 

nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise; 

- teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų 

įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar 

įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę; 

- skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su 

kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės 

bendruomene ir žiniasklaidos atstovais (bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija, pasiūlymų 

teikimą, reagavimą į gautus pasiūlymus, veiksmų derinimą, metodinės pagalbos teikimą, kitus 

veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti). 

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar 

savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 

607, Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės 

aktais ir Komisijos nuostatais. 

Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos 

komisija posėdžiavo keturis kartus (2017-02-15, 2017-05-18, 2017-07-03, 2017-11-16) ir svarstė 

šiuos klausimus: 

- dėl paslaugų kokybės Plungės rajono savivaldybėje teikimo (pateiktų anketų analizė); 

- dėl situacijos UAB „Plungės šilumos tinklai“ ; 

- dėl išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Socialinės paramos skyriuje aptarimo; 

- dėl Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos; 

- dėl Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano 

koregavimo; 

- dėl Savivaldybei priklausančių įmonių antikorupcinių veiklos programų; 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=5868
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=89273&Zd=KOMISIJOS+ir+NUOSTAT#10z#10z


- kiti organizaciniai Antikorupcijos komisijos veiklos klausimai. 

Pagal Komisijos priimtus sprendimus buvo įgyvendinta: 

- pagal Komisijos parengtą projektą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 

27 d. sprendimu Nr. T1-187 buvo patvirtinta naujos redakcijos Plungės rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos 2016 – 2018 metų programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas; 

- teikta Savivaldybės tarybai tvirtinti Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos 

komisijos 2016 m. veiklos ataskaita; 

- Sprendžiant klausimą dėl situacijos UAB „Plungės šilumos tinklai“, prašyta Kontrolės 

ir audito tarnybos išvadų.   

Svarstant kitus klausimus, apsiribota išklausyta informacija. 

Siekiant užkirsti kelią galimai korupcijai, Savivaldybėje rengiant norminius teisės aktus, yra 

atliekamas antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas. 

2017 metais iš Plungės rajono savivaldybės gyventojų negauta nė vieno skambučio anonimiškai, 

tik gautas vienas anoniminis pranešimas apie darbuotoją, kuris perduotas tiesioginiam jo vadovui. 

Kadangi jame nenustatyta galimų korupcinio pobūdžio elementų, tai vadovas tik pakalbėjo su 

darbuotojais apie elgesį ir bendravimo kultūrą.  

Siekiant išsiaiškinti savivaldybės gyventojų nuomonę apie Plungės rajono savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų kokybę, Savivaldybės tinklapyje  buvo publikuota apklausos 

anketa, taip pat popierinės anketos dalintos visiems užsukusiems į Bendrųjų reikalų skyrių,  

išdalintos seniūnijų seniūnams, kad ten apsilankiusieji galėtų jas užpildyti. Apklausa buvo vykdoma 

3 mėnesius (rugpjūčio – spalio). Apibendrinti rezultatai parodė, kad gyventojų nuomonė apie 

teikiamų paslaugų kokybę yra gera. 

2017 metais parengta ir Komisijos posėdyje pristatyta pakoreguota Savivaldybės 2016-2018 

metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, taip pat parengta ir 

taryboje patvirtinta 2017 m. Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita. Dokumentai skelbiami 

Savivaldybės interneto svetainės  skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

Savivaldybė savo internetiniame tinklalapyje skelbia pasitikėjimo telefoną, kuriuo galima 

skambinti, informuoja, kaip elgtis ir kur kreiptis sužinojus apie korupcines veikas.  

Artimiausi veiklos prioritetai: 

- pagal kompetenciją užtikrinti Plungės rajono savivaldybės 2016–2018 metų 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą;  

- didesnį dėmesį skirti Plungės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų korupcijos 

pasireiškimo tikimybei įvertinti;  

- padidinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant  

sprendimus.   

    

 

Komisijos pirmininkas                                                                   Julius Nekrašas 

 

 


