PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Įgyvendinimo vertinimo
Pasiektas rezultatas
kriterijai, priežastys,
problemos
1. TIKSLAS - SKATINTI VISIŠKĄ KORUPCIJOS NETOLERAVIMĄ, NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Padidėjęs Savivaldybės darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių vadovų nepakantumas korupcijai.
2. Išaiškinti, išgryninti ir apibendrinti Savivaldybės darbuotojų, tarybos narių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių vadovų ir savivaldybės gyventojų
požiūrį į korupciją, jų korupcinę patirtį.
3. Nustatytas korupcijos paplitimo lygis mūsų savivaldybėje (gyventojų skundų ir pareiškimų skaičius, visuomenės informavimo priemonėse bei kitur
pateiktos informacijos kiekis).
1.1. Nepakankamas
Organizuoti mokymus Asmuo, atsakingas
Įgyvendinta.
Pagal pateiktą informaciją iš
Savivaldybės
antikorupcine tematika, už korupcijos
2019-2021 metais ypatingas dėmesys
įstaigų šiuose mokymuose
administracijos
Tarptautinės
prevenciją ir
skirtas mokymui ir švietimui,
pagal skirtingas temas
darbuotojų,
antikorupcijos dienos
kontrolę, Švietimo,
korupcijos sampratos aiškinimui.
nuotoliniu būdu dalyvavo 32
Savivaldybės tarybos
renginius, dalyvauti
kultūros ir sporto
Buvo vykdoma apklausa ir įstaigoms
klausytojai.
narių, Savivaldybei
šalies ir regiono lygiu
skyrius,
pasiūlyta pasirinkti mokymosi temas.
Su
antikorupcinio
etikos
pavaldžių įstaigų,
skelbiamuose
Savivaldybei
2020 m. STT antikorupcinio švietimo
kodeksu
supažindinti
visi
įmonių vadovai
konkursuose
pavaldžių įstaigų,
atstovai dėl Lietuvos Respublikoje
darbuotojai pasirašytinai.
sąmonės lygis ir
antikorupcijos tema.
įmonių vadovai.
karantino metu įvestų apribojimų
Gerėja
teikiamų
paslaugų
nepakantumas
paskaitas vedė nuotoliniu būdu
kokybė, daugiau skaidrumo
korupcijai.
naudodamiesi „Microsoft Teams“
priimant sprendimus, ugdomas
platforma. Vyko paskaitos šiomis
pilietiškumas,
nepakantumas
temomis:
korupcijai.
1. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir
atsakomybė.
2. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos
kūrimas.
3. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Korupcijos rizikos
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

viešuosiuose pirkimuose.
4. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Interesų konfliktai.
5. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Korupcijos rizikos sveikatos
apsaugoje.
6. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Pranešėjų apsauga.
7. Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Dovanų politika
Pagal pateiktą informaciją iš įstaigų
šiuose mokymuose pagal skirtingas
temas nuotoliniu būdu dalyvavo 32
klausytojai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 13
straipsnio 1 dalimi, Plungės rajono
savivaldybės administracijos
antikorupcinio elgesio - etikos kodeksas
patvirtintas Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DE-1496.
Savivaldybėje ir jai pavaldžiose
įstaigose informaciniuose stenduose
klientams prieinamose vietose išplatinta
aktuali informacija. Parengti ir išplatinti
lankstinukai apie korupciją ir
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas bei atsakomybę už jas.
1.2.

Išsiaiškinti
Savivaldybės
darbuotojų ir tarybos
narių požiūrį į
korupcijos rizikos
veiksnius ir
veiksmingas korupcijos

Atlikti Savivaldybės
darbuotojų ir tarybos
narių požiūrio į
korupciją vertinimą,
vykdyti apklausą,
pateikiant klausimus
apie jų požiūrį į

Juridinis ir personalo
administravimo
skyrius;
Bendrųjų reikalų
skyrius.

Įvykdyta.
Darbuotojai pildė STT paruoštą
klausimyną ir administracijos paruoštas
anketas, kuriose atsakė į klausimus ir
tuo pačiu pasiskaitė šalia pateiktą
informaciją ir rekomendacijas ką daryti
susidūrus su korupcinio pobūdžio

Savivaldybės darbuotojų ir
tarybos narių požiūris į
korupciją keičiasi, didėja
supratimo ir suvokimo lygis.

prevencijos priemones,
apie Savivaldybės
antikorupcinę aplinką

1.3.

Išsiaiškinti
savivaldybės gyventojų
požiūrį į korupcijos
rizikos veiksnius ir
veiksmingas korupcijos
prevencijos priemones,
apie Savivaldybės
antikorupcinę aplinką

korupciją ir korupcinę
patirtį.
Tuo tikslu pildyti
anketas, vykdyti
anonimines apklausas.
Būtų vykdoma
apklausa internetu ir
pildant anketas atvykus
į Administracijos
Bendrųjų reikalų
skyrių.
Atlikti Savivaldybės
gyventojų apklausą
paruošiant anketas su
klausimais, siekiant
išsiaiškinti jų požiūrį į
korupciją, sugebėjimą
pažinti jos apraiškas ir
ar jie žino, kur kreiptis
norint apie tai pranešti.
Būtų vykdoma
apklausa internetu ir
pildant anketas atvykus
į Bendrųjų reikalų
skyrių ir seniūnijas.

apraiškomis.
Buvo nustatytos labiausiai korupcijos
paveiktos veiklos sritys mūsų
savivaldybėje – tai sveikatos priežiūros
srityje.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Bendrųjų reikalų
skyrius.

Įvykdyta.
Apibendrinta informacija apie tyrimo
metu nustatytą savivaldybės gyventojų
požiūrį į korupciją, jų korupcinę patirtį.
Buvo nustatyta labiausiai korupcijos
paveikta veiklos sritis gyventojų
supratimu – sveikatos apsauga.
Savivaldybėje parengtos
rekomendacijos ir patalpintos
savivaldybės tinklapyje www.plunge.lt,
skiltyje „Korupcijos prevencija“ - Ką
daryti susidūrus su korupcija.

Gyventojų skundų ar pranešimų
2019-2021 metais negauta.

2. TIKSLAS - ORGANIZUOTI SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ŠVIETIMĄ IR MOKYMĄ
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Organizuotų seminarų, renginių ir kitų priemonių korupcijos prevencijos tema skaičius.
2. Suorganizuotų renginių vaikams (piešinių konkursas, viktorina ir kt.) skaičius ir juose dalyvavusių mokinių skaičius.
3. Paskelbta ir nuolat atnaujinama informacija apie korupcijos prevenciją Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir Savivaldybės administracijos interneto svetainėse.
2.1. Nepakankamas
Organizuoti mokymus Asmuo, atsakingas
Įvykdyta.
Visuose Savivaldybės įstaigų ir
savivaldybės gyventojų antikorupcine tematika, už korupcijos
Visuose Savivaldybės įstaigų ir
įmonių, kurių steigėja (savininkė) yra
supratimas apie
kviesti savivaldybės
prevenciją ir
įmonių, kurių steigėja (savininkė) savivaldybė, interneto tinklalapiuose
korupcijos riziką,
gyventojus,
kontrolę.
yra savivaldybė, interneto
įdėta informacija kur kreiptis
atpažinimo būdus,
nevyriausybinių
tinklalapiuose įdėta informacija
susidūrus su korupcijos apraiškomis.
požiūris į korupciją.
organizacijų atstovus į
kur kreiptis susidūrus su
Įstaigų ir įmonių, kuriose yra

2.2.

Trūksta bendravimo su
bendruomenių,
nevyriausybinių
organizacijų atstovais.

renginius
antikorupcijos tema.
Savivaldybės
tinklalapyje skelbti
antikorupcijos
prevencijos programą ir
jos priemonių planą.
Pagaminti lankstinukų ar
kitų informacinių ir
reklaminių suvenyrų
antikorupcijos tematika,
taip vis primenant temos
aktualumą.

Savivaldybės
gyventojai
nepakankamai
susipažinę su
Savivaldybės tarybos
patvirtinta Korupcijos
prevencijos programa ir
jos priemonėmis.

Viešinti Savivaldybės
interneto tinklalapyje
Korupcijos prevencijos
programą ir jos
priemones, pakviesti
dalyvauti rengiamose
Programos
įgyvendinimo
priemonėse.

Savivaldybės
administracijos
Bendrųjų reikalų
skyrius, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius.

korupcijos apraiškomis.
Įstaigų ir įmonių, kuriose yra
paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją. (100
procentų). Įstaigų tinklapiuose
nurodytas pasitikėjimo telefonas,
švietimo įstaigose – dar ir patyčių
dėžutės.
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. vasario 12 d. įsakymu
Nr. DE-167 patvirtinta Plungės
rajono savivaldybės dovanų,
gautų pagal tarptautinį protokolą
ar tradicijas, taip pat
reprezentacijai skirtų dovanų
perdavimo, vertinimo,
registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašas.

paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją. (100 procentų)

Įvykdyta.
Savivaldybės tinklapyje, skiltyje
Korupcijos prevencija, skelbiama
aktuali informacija apie Plungės
rajono savivaldybės
antikorupcinio elgesio kodeksą,
korupcijos prevencijos programą
ir jos įgyvendinimo priemonių
planą, korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą savivaldybės
administracijoje, korupcijos
rizikos analizės, teisės aktų
projektų antikorupcinis
vertinimas, informacija apie
asmenį surinkimas, pranešimai
apie korupciją, atsakingi už
korupcijos prevenciją

Padidėjęs asmenų informuotumas
korupcijos pasireiškimo klausimais.
Informacija viešinama Savivaldybės
tinklapyje adresu www.plunge.lt,
skiltyje „korupcijos prevencija“.

2.3.

Savivaldybės
gyventojai
nepakankamai
informuoti apie būdus
pranešti apie korupcijos
apraiškas

Viešinti Savivaldybės
interneto tinklalapyje
apie galimybes pranešti
apie korupcijos
apraiškas

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.

savivaldybėje subjektai,
antikorupcinis visuomenės
švietimas ir visuomenės
informavimas.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais skelbiama ir nuolat
atnaujinama informacija apie
Korupcijos prevencijos programą
ir jos priemones
Savivaldybės tinklapyje adresu
www.plunge.lt, skiltyje
„korupcijos prevencija“.
Įvykdyta.
Viešinama ir nuolat atnaujinama
informacija Savivaldybės įstaigų
ir įmonių, kurių steigėja
(savininkė) yra savivaldybė,
interneto tinklalapiuose.
Savivaldybės interneto tinklapyje
adresu www.plunge.lt, skiltyje
„korupcijos prevencija“.
Savivaldybei pavaldžiose
įmonėse ir įstaigose dalinami
lankstinukai, skrajutės,
kabinami plakatai,
informuojantys apie korupcijos
prevenciją. Sveikatos priežiūros
įstaigos dalinasi Sveikatos
ministerijos paruoštais
lankstinukais dėl Korupcijos
prevencijos, tinklapiuose
lankytojai skatinami susisiekti
su įstaigomis tiek el. paštu, tiek
ir žinutėmis, kurios
nukreipiamos į socialines
paskyras(jei tokios sukurtos),
tiek ir susisiekiant telefonu. Čia

Viešinama ir nuolat atnaujinama
informacija Savivaldybės įstaigų ir
įmonių, kurių steigėja (savininkė) yra
savivaldybė, interneto tinklalapiuose.
Savivaldybės interneto tinklapyje
adresu www.plunge.lt, skiltyje
„korupcijos prevencija“.
Veikia pasitikėjimas telefonas 8 -448
50842.
Vidinis pranešimų kanalasel.p.:
pranesk@plunge.lt
Informacija skleidžiama pagamintų
reklaminių bukletų ir lankstinukų
pagalba.

nuolat teikiama informacija.
Įstaigų, užsiimančių prekyba,
bilietai parduodami ne tik
vietoje, bet ir internetu ir apie
tai nuolat skelbiama sklaidoje.
Informacija, susijusi su
korupcijos prevencija,
skelbiama interneto svetainėse.
Savivaldybės vidaus ekrane
skelbta informacija kam ir kaip
pranešti dėl korupcijos.
2.4. Nepakankamas vaikų ir Skatinti švietimo
Švietimo, kultūros ir Įvykdyta.
Mokinių piešinių konkursas
mokinių įtraukimas į
įstaigas įgyvendinti
sporto skyrius.
Kasmet organizuojamas mokinių
korupcijos tema davė naudos
įvairaus pobūdžio
antikorupcinio švietimo
konkursas gruodžio 6 d.
mokiniams, jie domėjosi ta tema.
veiklas, supažindinant
programas, organizuoti
Antikorupcijos dienos minėjimo
Mokiniai puikiai suvokia ir supranta
su korupcijos
renginius, skatinti
proga. Buvo surengti bendrojo
korupcijos žalą visai valstybei.
apraiškomis ir jų
pedagogus ir mokinius
ugdymo mokyklų mokinių
daroma žala.
domėtis korupcijos
konkursai, rajono mastu
prevencija ir
organizuotas tradicinis piešinių
pilietiškumo ugdymu
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 žalą visai valstybei.
3. TIKSLAS - SIEKTI DIDESNIO SAVIVALDYBĖS VALDYMO SKAIDRUMO, VIEŠUMO IR ATSKAITINGUMO VISUOMENEI
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Informacijos sklaidos efektyvumas.
2. Atliktų teisės aktų antikorupcinio vertinimo didesnis procentas.
3. Pateikusiųjų privačių interesų deklaracijų skaičius.
4. Užfiksuotų ir paviešintų pranešimų apie antikorupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičius.
3.1. Visuomenė mažai
Viešinti
ir
nuolat Savivaldybės
Įvykdyta.
Padidėjęs administracinių paslaugų
informuojama apie
atnaujinti
visą administracijos
Savivaldybės tinklapyje
teikimo skaidrumas, kai paslaugos
Savivaldybės veiklą:
privalomą
skelbti padalinių vadovai ir
viešinama ir nuolat atnaujinama
gavėjui nereikia atvykti į paslaugos

3.2.

apie galimybę naudotis
viešosiomis
paslaugomis
elektroninėmis
priemonėmis, apie
galimybę pareikšti savo
nuomonę ir poziciją
Savivaldybės
svarstomais klausimais,
susijusiais su
visuomenės interesais.
Informacija dažniausiai
būna neišsami, ne
visuomet yra
atnaujinama interneto
svetainėje
www.plunge.lt,
Antikorupciniu požiūriu
vertinama per mažai
Savivaldybės rengiamų
teisės aktų ir teisės aktų
projektų.

informaciją
apie (ar) kiti paskirti
Savivaldybės teikiamas atsakingi asmenys –
administracines
ir pagal kompetenciją
viešąsias paslaugas.

visa privaloma skelbti
informacija apie Savivaldybės
teikiamas administracines ir
viešąsias paslaugas.

teikimo vietą.
Gerėja teikiamų paslaugų kokybė,
efektyvumas.

Pagal metodiką atlikti
antikorupcinį teisės
aktų vertinimą.
Ypatingą dėmesį skirti
antikorupciniu požiūriu
vertinant teisės aktų
projektus, dėl kurių gali
kilti interesų konfliktai,
taip pat visuomenei
reikšmingais
klausimais.
Tarnautojams ir
darbuotojams,
dirbantiems pagal
darbo sutartis,
organizuoti mokymus
korupcijos prevencijos,
teisės aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo, viešųjų ir

Įvykdyta.
Visi teisės aktai, kurie pagal
Korupcijos prevencijos įstatymo
8 straipsnį privalo būti įvertinti
antikorupciniu požiūriu, yra
tinkamai vertinami
vadovaujantis Teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklėmis,
patvirtintomis LRV nutarimu
2014 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 243 bei antikorupcinio
vertinimo rekomendacijomis
pateiktose Antikorupcinės
aplinkos viešajame sektoriuje
kūrimo ir įgyvendinimo vadove.

Surašytos teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažymos,
kartu su teisės aktų projektais
skelbiamos teisės aktų registro
informacinėje sistemoje. Įvertinta
100 procentų teisės aktų projektų,
kuriems yra būtinas antikorupcinis
vertinimas.

Juridinis ir personalo
administravimo
skyrius, teisės aktų
projektų rengėjai

3.3.

Būtina užtikrinti
Savivaldybės valstybės
tarnautojų,
Savivaldybės tarybos
narių, Savivaldybei
pavaldžių įstaigų ir
įmonių vadovų,
pavaduotojų,
struktūrinių padalinių
vadovų sąžiningumą ir
veiklos skaidrumą,
tinkamą viešųjų ir
privačių interesų
derinimą valstybės
tarnyboje.

privačių interesų
derinimo bei viešųjų
pirkimų klausimais.
Kontroliuoti, kad visi
valstybės tarnautojai,
Savivaldybės tarybos
nariai, Savivaldybei
pavaldžių įstaigų ir
įmonių vadovai,
pavaduotojai,
struktūrinių padalinių
vadovai (kurie pagal
įstatymą privalo
deklaruoti) būtų laiku ir
tinkamai pateikę
privačių interesų
deklaracijas, o
pasikeitus aplinkybėms
per nustatytą terminą
šiuos deklaracijos
duomenis atnaujintų.
Užtikrinti deklaracijų
tvarkymą, pateiktų
duomenų teisėtumą ir
atsakomybės taikymą.
Vykdyti viešųjų ir
privačių interesų
derinimo kontrolę.

Juridinis ir personalo
administravimo
skyrius;
Protokolo skyrius;
Savivaldybei
pavaldžių įstaigų ir
įmonių vadovai.

Įvykdyta.
Savivaldybės administracijoje
nuolat vykdoma kontrolė kaip
valstybės tarnautojai ir jiems
prilyginti asmenys teikia privačių
interesų deklaracijas.
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 202012-01 įsakymu Nr. DE-918 ir
atnaujintas pareigų, kurias
einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus
sąrašas.
Iki 2021-03-01 buvo pareiga
visiems, kam privaloma
deklaruoti privačius interesus
atnaujinti deklaracijos. Vykdyta
kontrolė, deklaracijas pateikė 100
procentų turinčių jas deklaruoti.
Deklaracijos viešai prieinamos
interneto tinklapyje:
www.pingreg.lt
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 202102-12 įsakymu Nr. DE – 161
paskirtas atsakingas asmuo –
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus patarėja
Donata Norvaišienė, kuriai
pavesta vykdyti Viešųjų ir
privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatų laikymosi
priežiūrą ir kontrolę, interesų
konfliktų prevenciją, asmenų

Tikrinant deklaruojančių asmenų
privačių
interesų
deklaracijas
nustatyti
tik
keli
neesminiai
neatitikimai, apie tai informuoti
darbuotojai, jie ištaisyti. Deklaracijas
pateikė 100 procentų turinčių
deklaruoti asmenų.
Išvengiama interesų konfliktų,
sudarytos sąlygos didėti visuomenės
pasitikėjimui Savivaldybės
institucijomis ir įstaigomis.

3.4.

Gerosios patirties
pasidalijimas su kitų
savivaldybių
antikorupcijos komisijų
nariais, korupcijos sritį
kuruojančiais
darbuotojais.

Bendradarbiauti su kitų Antikorupcijos
savivaldybių
komisija.
antikorupcijos
komisijomis ir keistis
informacija korupcijos
prevencijos srityje.

3.5.

Viešinti informaciją
apie antikorupcinio
pobūdžio nusikaltimus.

Įpareigoti pavaldžias
įstaigas ir įmones
pranešti Savivaldybei
apie antikorupcinio
pobūdžio nusikalstamą
veiklą, jei tokia buvo,
šią informaciją viešinti.
Informaciją dėti į
Savivaldybės ir įmonių
ir įstaigų interneto
svetaines.

Asmuo, atsakingas
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę,
Savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai.

konsultavimą privačių interesų
deklaravimo klausimais
Savivaldybės administracijoje ir
Savivaldybės valdomose įmonėse.
Neįvykdyta.
Dėl Covid-19 ligos sukeltos
ekstremalios situacijos neįvyko
planuoti susitikimai su kitų
savivaldybių antikorupcijos
komisijų nariais bei korupcijos
sritį kuruojančiais darbuotojais.
Tačiau vyksta bendravimas,
nuomonių pasikeitimas ir gerosios
praktikos pasidalinimas telefonu ir
elektroninėmis ryšio priemonėmis
Įvykdyta.
Per laikotarpį 2019-20212 m.
nebuvo užfiksuotų ir paviešintų
korupcinio pobūdžio pranešimų.
Įgyvendinant Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo nuostatas Plungės
rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu
Nr. DE-917 patvirtintas
informacijos apie pažeidimus
Plungės rajono savivaldybės
administracijoje teikimo tvarkos
aprašas, kuris nustato
informacijos apie Plungės
rajono savivaldybės
administracijoje galimai
rengiamus, padarytus ar
daromus pažeidimus teikimo,
informacijos apie pažeidimus
priėmimo savivaldybės

Dėl Covid-19 ligos sukeltos
ekstremalios situacijos neįvyko
planuoti susitikimai su kitų
savivaldybių antikorupcijos komisijų
nariais bei korupcijos sritį
kuruojančiais darbuotojais.
Tačiau vyksta bendravimas,
nuomonių pasikeitimas ir gerosios
praktikos pasidalinimas telefonu ir
elektroninėmis ryšio priemonėmis
Per laikotarpį 2019-20212 m. nebuvo
užfiksuotų ir paviešintų korupcinio
pobūdžio pranešimų.

administracijoje veikiančiu
vidiniu informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalu, jos
vertinimo ir sprendimų
priėmimo tvarką. Šiam tikslui
įdiegtas vidinis pranešėjų
apsaugos kanalas, sukurtas
elektroninis paštas:
pranesk@plunge.lt.
4. TIKSLAS - SKATINTI BENDRUOMENĘ ĮSITRAUKTI Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Suorganizuotų viešų prevencinių priemonių skaičius.
2. Gyventojų skundų dėl korupcijos apraiškų sveikatos priežiūros srityje skaičius.
3. Informacijos apie įgyvendinamus infrastruktūrinių projektų vykdymą kiekis.
4.1. Asmenys, nemotyvuoti Organizuoti viešas
Antikorupcijos
Įvykdyta.
pranešti apie korupcijos prevencines, švietimo
komisija, asmuo,
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos
atvejus, per mažai
veiklas antikorupcijos
atsakingas už
pranešėjų apsaugos įstatymui nuo
informuojami apie
tema.
korupcijos
2019-01-01 pranešėjams už
galimus pranešimo apie Dalinti gyventojams
prevenciją ir
vertingą informaciją pranešėjams,
korupcijos atvejus
informacinę medžiagą
kontrolę,
pateikusiems kompetentingai
būdus ir galimybę gauti (lankstinukus,
Savivaldybės įstaigų, institucijai vertingos informacijos
atlygį.
knygutes) apie galimus įmonių vadovai.
apie pažeidimus, gali būti
pranešimo būdus,
atlyginama vienkartine pinigine
nustačius korupcijos
išmoka, ir nustatoma tokios
apraiškas.
išmokos skyrimo tvarka.
4.2. Gyventojai skundžiasi
Įpareigoti savivaldybės Savivaldybės
Įvykdyta.
skaidrumo stoka
gydytoją
gydytojas
Atsižvelgiant į gyventojų
sveikatos priežiūros
informaciniuose
apklausos rezultatus, ypatingas
srityje
stenduose ir sveikatos
dėmesys skirtas savivaldybės
priežiūros įstaigų
gydymo įstaigoms. Informacija
internetiniuose
apie korupcijos prevenciją
tinklalapiuose skelbti,
skleidžiama plačiau ir aiškiau, ant
kur gyventojams
kabinetų durų klijuojami lipdukai
kreiptis susidūrus su
(„Korupcijai – ne“ ir pan.),
korupcija.
dalijami lankstinukai.
Gydymo įstaigos reklaminėse
lentose, interneto tinklapiuose

Įgyvendinant LR Pranešėjų apsaugos
įstatymą

Gyventojų nuomonės dėl korupcijos
apraiškų sveikatos priežiūros srityse
pagerėjo.

4.3.

Visuomenėje
susidariusi nuomonė,
kad infrastruktūriniai
projektai (kelių
projektavimas,
tvarkymas,
asfaltavimas,
apšvietimas) yra
nepakankamai
viešinami.

Viešinti informaciją
apie įgyvendinamus
infrastruktūros
projektus, jų rezultatus

Vietos ūkio skyrius

padaugėjo informacijos apie
korupcijos prevenciją.
Padarytos anoniminės telefonų
linijos, elektroninio pašto dėžutės,
kad gyventojai galėtų pranešti
apie galimas korupcijos apraiškas.
Įvykdyta.
STT atliko tyrimą Plungės rajono
savivaldybės administracijoje dėl
korupcijos rizikos veiksnių
Savivaldybei organizuojant
vietinės reikšmės kelių ir gatvių
rekonstravimo, taisymo
(remontavimo) bei priežiūros
procedūras ir vykdant jų
įgyvendinimo kontrolę.
Atsižvelgiant į STT
rekomendacijas sudarytas vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo
prioritetų sąrašo kriterijai.
Visuomenė yra plačiau ir dažniau
informuojama apie infrastruktūros
projektus. Informacija skelbiama
ir nuolat atnaujinama
Savivaldybės interneto svetainėje
ir spaudoje.

Visuomenė yra dažniau
informuojama apie infrastruktūros
projektus. Informacija skelbiama
Savivaldybės interneto svetainėje ir
spaudoje.
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