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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

 

Eil.

Nr. 

Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo rezultatai 

1. Įvertinti antikorupcinę situaciją Plungės rajono savivaldybėje 

1. Neţinoma gyventojų 

nuomonė apie 

savivaldybės 

administracijos 

teikiamų paslaugų 

kokybę 

Atlikti gyventojų anoniminę 

apklausą apie Savivaldybės 

teikiamų paslaugų kokybę 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyrius  

2017 metų spalio 

1 d. 
Įvykdyta  

2017 m. įvykdyta gyventojų 

apklausa elektroniniu būdu ir 

pildant popierines anketas 

savivaldybės administracijoje 

bei  seniūnijose. Anketa 

patalpinta www.plunge.lt 

skyrelyje „Korupcijos 

prevencija“. 

 

2.  Nėra duomenų, koks 

Savivaldybės 

darbuotojų poţiūris į 

korupciją 

Organizuoti Savivaldybės 

administracijos darbuotojų 

anoniminę apklausą korupcijos 

tolerancijos indeksui nustatyti 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyrius  

2017 metų 

gruodţio 1 d. 
Įvykdyta 

Savivaldybės tinklapyje 

www.plunge.lt buvo pildomos 

anketos siekiant išsiaiškinti 

darbuotojų poţiūrį į korupciją.  

3 Ţemas visuomenės 

antikorupcinis 

pasitikėjimas 

savivaldos 

institucijomis 

Atlikti gyventojų poţiūrio į 

korupciją tyrimą, pasitelkiant 

apklausos anketą 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyrius  

2018 metų spalio 

1 d. 

Vykdyta nebuvo. 2017 m. 

įvykdţius gyventojų 

apklausą priemonė pakartotinai 

vykdoma nebuvo, nes nebuvo 

tikslinga. 

 

2. Didinti visuomenės nepakantumą korupcijai, skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą 

4. Ne visi gyventojai ţino, 

kur kreiptis susidūrus su 

korupcija 

Uţtikrinti Savivaldybės 

administracijos anoniminių 

pranešimų linijos (pasitikėjimo 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyrius  

2016 m. II ketv. 

 

 

Įvykdyta 

Pasitikėjimo telefonas 

skelbiamas savivaldybės 

http://www.plunge.lt/
http://www.plunge.lt/


telefono) (8 448) 50 842 veikimą ir 

populiarinimą. 

Savivaldybės interneto svetainėje 

paskelbti Antikorupcijos komisijos 

narių kontaktus. 

Sukurti elektroninio pašto dėţutę 

gyventojų skundams. 

 

 

2016 m. II ketv. 

 

 

2017 m. III ketv. 

 

interneto tinklapyje.  

Taip pat ten yra patalpinta  

Antikorupcinės komisijos 

sudėtis ir jų kontaktai. 

Yra sukurta el.pašto dėţutė 

gyventojų skundams.  

5. Nepakankama 

informacijos sklaida 

apie tai, kur kreiptis 

susidūrus su korupcija 

Savivaldybės įstaigų interneto 

svetainėse įdėti reklamines juostas 

su nuoroda, kur kreiptis susidūrus 

su korupcijos apraiškomis. 

Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių, kurių steigėja 

(savininkė) yra taryba, 

vadovai 

2017 m. IV 

ketvirtis 
Įvykdyta dalinai 

Visuose Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių, kurių steigėja 

(savininkė) yra taryba, 

interneto tinklalapiuose įdėta 

info kur kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomi. 

Reklaminės juostos reikalauja 

nemaţai investicijų, todėl jei ir 

yra . 

6. Gyventojai neţino apie 

Savivaldybės veiklą 

vykdant korupcijos 

prevenciją 

Apie vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones informuoti 

Savivaldybės tinklalapio nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“ 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyrius  

Nuo 2017 m. 

spalio mėn., 

atnaujinant ne 

rečiau kas 3 mėn. 

Įvykdyta 

Savivaldybės tinklalapio 

nuorodoje „Korupcijos 

prevencija“ yra pakankamai 

informacijos šia tema. 

7. Gyventojai neţino, kaip 

nagrinėjami jų pateikti 

anoniminiai pranešimai 

Parengti anoniminių pranešimų 

nagrinėjimo tvarką 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

2018 m. II ketv. Įvykdyta 

Gyventojai gauna atsakymą į 

kiekvieną paklausimą. 

8. Nepakankamas vaikų 

švietimas apie 

korupcijos daromą ţalą 

visuomenei 

Skatinti švietimo įstaigas 

įgyvendinti antikorupcinio švietimo 

programas,  organizuoti renginius, 

skatinti pedagogus ir mokinius 

domėtis korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu 

 

Švietimo, kultūros ir sporto  

skyrius 

 

 

2017 m. IV ketv. 

 

 

 

2018 m. II ketv. 

 

Įvykdyta 

Buvo surengti bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių 

konkursai, rajono mastu 

organizuotas tradicinis piešinių 

konkursas „Korupcija 

moksleivių akimis“, 

konkursinių darbų parodos, 

organizuojamos moksleivių 

diskusijos, aktyviai 



šviečiamojoje veikloje 

dalyvauja ir policija. Pilietinio 

ugdymo pamokų metu ir 

įvairių renginių metu, 

moksleiviai šviečiami apie 

korupcijos ţalą visai valstybei. 

3. Siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei ir didesnio 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsparumo korupcijai 

9. Neţinomos 

Savivaldybės veiklos 

sritys, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė 

 

Centralizuoto savivaldybės vidaus 

audito metu įvertinti audituojamo 

padalinio vidaus kontrolės sistemos 

funkcionavimą bei rizikos įtaką ir 

pateikti rekomendacijas, kaip 

sustiprinti vidaus kontrolės 

procedūras bei rizikos valdymą 

audituojamame padalinyje 

Centralizuotas savivaldybės 

vidaus audito skyrius 

2018 m. II ketv. Vykdoma nuolat. Korupcijos 

rizikos valdymas 

organizuojamas vadovaujantis  

korupcijos prevenciją 

reglamentuojančiais teisės 

aktais. Audituojamų objektų 

srityse situacija analizuojama ir 

antikorupciniu poţiūriu. 

Teikiame pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos 

programos priemonių vykdymo 

ir kontrolės. Dalyvaujame 

atliekant administracijoje 

korupcijos rizikos analizę.  

10.  Antikorupciniu poţiūriu 

vertinama per maţai 

Savivaldybės rengiamų 

teisės aktų ir teisės aktų 

projektų. 

Pagal  metodiką atlikti 

antikorupcinį teisės aktų vertinimą. 

Ypatingą dėmesį skirti 

antikorupciniu poţiūriu vertinant 

teisės aktų projektus, dėl kurių gali 

kilti interesų konfliktas, taip pat 

visuomenei reikšmingais 

klausimais 

Juridinio ir personalo 

administravimo skyrius, 

teisės aktų projektų rengėjai 

Prieš kiekvieną 

tarybos posėdį, 

kai keičiamas 

Savivaldybės 

biudţetas arba 

perduodamos 

turto valdymo 

teisės. 

Kas 6 mėn. (I ir 

III ketv.) 

perţiūrėti 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

Įvykdyta 

Teisės aktuose, jų projektuose 

atliekamas antikorupcinis 

vertinimas, antikorupciniu 

poţiūriu įvertinta 80 proc. visų 

teisės aktų projektų. 



įsakymus dėl 

Administracijos 

organizuojamų 

konkursų uţimti 

laisvas valstybės 

tarnautojų vietas 

11.  Gyventojai skundţiasi 

skaidrumo stoka 

sveikatos prieţiūros 

srityje 

Įpareigoti savivaldybės gydytoją 

informaciniuose stenduose ir 

sveikatos prieţiūros įstaigų 

internetiniuose tinklalapiuose 

skelbti, kur gyventojams kreiptis 

susidūrus su korupcija 

Savivaldybės gydytojas  2017 IV ketv. Įvykdyta 

Gydymo įstaigos reklaminėse 

lentose, interneto tinklapiuose 

padaugėjo informacijos apie 

korupcijos prevenciją.  

Padarytos anoniminės telefonų 

linijos, elektroninio pašto 

dėţutės, kad gyventojai galėtų 

pranešti apie galimas 

korupcijos apraiškas.  

12. Visuomenėje 

susidariusi nuomonė, 

kad infrastruktūriniai 

projektai (kelių 

projektavimas, 

tvarkymas, 

asfaltavimas, 

apšvietimas) yra 

nepakankamai 

viešinami. 

Viešinti informaciją apie 

įgyvendinamus infrastruktūrinius 

projektus, jų rezultatus 

Vietos ūkio ir turto skyriaus 

vedėjas 

Po kiekvieno 

konkurso 
Įvykdyta 

Visuomenė daţniau 

informuojama apie 

infrastruktūrinius projektus. 

Informacija  skelbiama  

Savivaldybės interneto 

svetainėje www.plunge.lt  ir 

vietinėje spaudoje.   

13. Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojai 

nepakankamai 

informuoti apie 

korupcijos prevenciją 

Organizuoti Savivaldybės 

administracijoje mokymus 

antikorupcijos temomis. 

Savivaldybės 

administracijos Juridinio ir 

personalo administravimo 

skyrius  

2015 – 2016 m. Įvykdyta 

Savivaldybės valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai 

supaţindinti su korupcijos 

pasekmėmis ir prevencinėmis 

priemonėmis. 

Kasmet vykdomi mokymai 

Korupcijos prevencijos tema 

administracijos darbuotojams ir 

pavaldţioms įstaigoms. 

http://www.plunge.lt/


Juos veda STT Klaipėdos 

skyriaus darbuotojai. 

Mokymuose 2018 m. dalyvavo 

73 savivaldybės administracijos 

ir pavaldţių biudţetinių įstaigų 

darbuotojai.  

14. Korupcijos galimybė 

gali pasireikšti 

Savivaldybei  teikiant 

administracines ir 

viešąsias paslaugas 

Tirti skundus, pranešimus ir kitais 

būdais gautą informaciją dėl 

galimų korupcinio pobūdţio veikų, 

viešųjų ir privačių interesų 

nesuderinamumo 

Antikorupcijos komisija Gavus skundą, 

pareiškimą ar kitą 

informaciją 

Įvykdyta 

Rašytinių skundų ar pranešimų 

ta tema negauta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 


