Molėtų rajono savivaldybės 2021 - 2024 metų
korupcijos prevencijos programos priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Įgyvendinimas

1

2

3

4

5

6

7

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
1.1.

Atlikti
gyventojų
apklausą
savivaldybės
internetiniame
puslapyje
dėl
korupcijos
pasireiškimo, apibendrinti pateiktų
atsakymų rezultatus ir juos pateikti
Antikorupcijos
komisijai,
Administracijos direktoriui.

Viešųjų ryšių ir
informatikos
skyrius

1.2.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo
Centralizuoto
tikimybę įstaigose, įmonėse veiklos
vidaus audito
srityse
(pagal Antikorupcijos
skyrius (2012komisijos ir (ar) Savivaldybės
05-30
administracijos
direktoriaus Administracijos
pateiktus siūlymus šios priemonės
direktoriaus
vykdytojui, įvertinus paskutinės įsakymas Nr. B 6atliktos
gyventojų
apklausos
513)
apibendrintus rezultatus).

Kasmet

Kasmet
III ketvirtis

1

Nustatytas požiūris į
korupciją, įvertintas
antikorupcinis
potencialas, nustatyta
korupcinė patirtis,
korupcijos paplitimas,
labiausiai korupcijos
paveiktos sritys.
Bus nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
įstaigose, įmonėse
veiklos srityse,
atitinkamai bus pateiktos
rekomendacijos dėl
korupcijos pasireiškimo
mažinimo, bus pateikta
motyvuota išvada dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės. Sustiprės
korupcijos prevencijos
kontrolė.

Atliktos apklausos
rezultatų internetinė
nuoroda.

Dėl pasireiškusio
Interneto svetainės
pažeidžiamumo
Apklausų modulyje
gyventojų apklausa
2021 m. nebuvo
atliekama.

Įvertintų įstaigų,
įmonių veiklos sritys

Informaciją žr.
žemiau

2021 metais savivaldybės administracijoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo srityje. 26
įstaigos (18 savivaldybės biudžetinių įstaigų; 4 viešosios įstaigos; 4 uždarosios akcinės bendrovės) atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
savarankiškai pasirinktose įstaigų veiklos srityse ir apie tai pateikė informaciją Savivaldybės administracijai. Viso įvertintų veiklos sričių skaičius – 18.
Parengta „Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės administracijoje leidimų įrengti išorinę reklamą
išdavimo srityje ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, uždarosiose akcinėse
bendrovėse“ (toliau ir- Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo).
Kasmet
Nustačius konkrečias
Motyvuotos išvados Informaciją žr.
išvada mero
korupcijos prevencijos
mero vardu pateikimo žemiau
vardu
priemones, būtų
laikotarpis STT.
pateikiama
suvaldomas korupcijos
per mėnesį
pasireiškimas, plitimas
nuo
atitinkamose įstaigos,
korupcijos
įmonės veiklos srityse.
tikimybės
nustatymo
Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pateikta STT Molėtų r. savivaldybės 2021 m. spalio 19 d. raštu Nr. B 22-2233 ,, Dėl
motyvuotos išvados, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės administracijoje leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo
srityje ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, uždarosiose akcinėse bendrovėse,
pateikimo“.
1.4. Įvykdžius šio plano 1.2. papunktyje
Centralizuoto
Kasmet IIIĮgyvendintos
Pateiktų ir iš jų
Informaciją žr.
nurodytą priemonę, teikti šioms
vidaus audito
IV ketvirtis
rekomendacijos dėl
įvykdytų
žemiau
įmonėms, įstaigoms rekomendacijas
skyrius
korupcijos pasireiškimo
rekomendacijų
dėl
korupcijos
pasireiškimo
mažinimo
skaičius, įstaigos ir
mažinimo veiklos srityse ir atlikti
įmonės
patikrinimus
dėl
pateiktų
neįvykdžiusios
rekomendacijų
įgyvendinimo.
rekomendacijų ar
Apibendrintus rezultatus pateikti
įvykdžiusios jas iš
Antikorupcijos
komisijai,
dalies.
Administracijos direktoriui.
Savivaldybės administracijoje, atliktus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo srityje buvo pateiktos 3
rekomendacijos korupcijos pasireiškimo tikimybei valdyti.
1.3.

Nustačius korupcijos pasireiškimo
tikimybę (šio plano 1.2. papunktis),
parengti motyvuotą išvadą mero
vardu ir pateikti ją Antikorupcijos
komisijai,
Savivaldybės
administracijos direktoriui, STT.

Centralizuoto
vidaus audito
skyrius (2012-0530
Administracijos
direktoriaus
įsakymas Nr. B 6513)
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Savivaldybės įstaigos, atlikusios korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą savarankiškai pasirinktose įstaigų veiklos srityse, savarankiškai numatė
priemones korupcijos pasireiškimo tikimybei valdyti.
Apie rekomendacijų įgyvendinimą įstaigos informuos iki 2022 metų kovo 31 d.
2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinti galimybę tarnautojų veikimui
savo nuožiūra
2.1. Skelbti Savivaldybės interneto Bendrasis skyrius,
Nuolat
Tikslas išvengti viešųjų ir Paskelbtų viešųjų ir Informaciją žr.
svetainėje
Tarybos
narių,
Savivaldybės
privačių interesų
privačių interesų
žemiau
Savivaldybės,
administracijos įstaigų ir įmonių
konfliktų, padidės
deklaracijų
valstybės tarnautojų viešųjų ir
vadovai
visuomenės pasitikėjimas
internetinės
privačių interesų deklaracijas arba Viešųjų ryšių ir
savivaldybės
nuorodos/savivaldybė
pateikti nuorodą, kur galima
informatikos
institucijomis,
s institucijos, įmonės,
susipažinti su šia informacija.
skyrius
Savivaldybės įstaigomis
įstaigos nepateikusios
Savivaldybės įstaigų ir įmonių
ir įmonėmis
internetinių nuorodų
interneto svetainėse skelbti jų vadovų
dėl skelbiamų
viešųjų
ir
privačių
interesų
viešųjų ir privačių
deklaracijas arba pateikti nuorodą,
interesų deklaracijų
kur galima susipažinti su šia
informacija.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbtos nuorodos į savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo,
tarybos narių deklaracijas:
1. Viešųjų ir privačių ir interesų deklaracijos https://www.moletai.lt/go.php/lit/Privaciu-interesu-deklaracija
https://vtek.lt/index.php/deklaraciju-paieska
https://pinreg.vtek.lt/app/
2. Turto deklaracijoshttps://www.moletai.lt/go.php/lit/Privaciu-interesu-deklaracija
https://vtek.lt/index.php/deklaraciju-paieska
https://pinreg.vtek.lt/app/
Įstaigų ir įmonių interneto svetainėse:
VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau -PSPC) - https://www.moletupspc.lt/apie-mus
Molėtų r. Alantos senelių globos namai- www.seneliunamai.lt
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai- www.moletuvaikai.lt
Molėtų vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“- https://www.vyturelismoletai.lt/wp-content/uploads/2022/02/ONA-KAVALNIEN%C4%96.pdf
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https://www.vyturelismoletai.lt/wp-content/uploads/2022/02/VIRGINIJA-PLADIEN%C4%96.pdf
UAB Molėtų šiluma- https://prinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaraciją-ieškoti-deklaracijos
UAB Molėtų vanduo- https://pinreg.vtek.lt/app/pid-perziura/465691
UAB Molėtų autobusų parkas- https://www.moletuautobusai.lt/index.php/korupcijos-prevencija
Molėtų kultūros centro interneto svetainėje www.moletukultura.lt skelbiama įstaigos direktoriaus viešųjų ir privačių interesų deklaracija.
Molėtų turizmo ir informacijos centro interneto svetainėje www.infomoletai.lt
Kitos įstaigos/įmonės informacijos nepateikė.
3. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus, tobulinti antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų
projektų vertinimo mechanizmą
3.1. Antikorupciniu požiūriu vertinti Teisės ir civilinės
Nuolat
Pagerės Savivaldybės
Įvertintų teisės aktų 2021 m. vertinti 29
norminių teisės aktų projektus,
metrikacijos
institucijų ir įstaigų
projektų
Tarybos sprendimų
kuriuos privaloma įvertinti pagal
skyrius,
priimamų teisės aktų
antikorupcinio
projektai.
Korupcijos prevencijos įstatymo 8
Antikorupcijos
kokybė.
vertinimo pažymų Antikorupcinio
straipsnio 1 dalies nuostatas.
komisija
internetinė nuoroda. vertinimo nuoroda
https://www.moleta
i.lt/go.php/lit/Teises
-aktuantikorupcinisvertinimas
4. Kurti kovos su korupcija kultūrą, vykdyti Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų , personalo švietimą korupcijos prevencijos srityje,
vykdyti antikorupcinio švietimo programų diegimą ir tobulinimą švietimo įstaigose
Rengti
Savivaldybės
politikų, Bendrasis skyrius,
Pagal
Įgyvendintos Programos
Informaciją žr.
Savivaldybės
administracijos
Savivaldybės
poreikį
ir korupcijos prevencijos
Rengti mokymai
žemiau
darbuotojų, Savivaldybės įstaigų,
įstaigų, įmonių
priemonės.
įmonių
darbuotojų
mokymus
vadovai.
korupcijos prevencijos klausimais.
20 savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavo STT mokymuose „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“,
15 darbuotojų ir valstybės tarnautojų dalyvavo mokymuose“ Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“
Savivaldybių įstaigų ir įmonių darbuotojai dalyvavo mokymuose:
VšĮ Molėtų PSPC-viešuose pirkimuose dalyvaujantys darbuotojai išklausė mokymus “Skaidrūs pirkimai .Ką daryti pirkimo iniciavimo etape“.
UAB Molėtų šiluma- 2 įmonės darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotoje diskusijoje „Naujasis korupcijos prevencijos įstatymas:
antikorupcinio elgesio standartai“.
4
4.1.

UAB Molėtų vanduo- darbuotojai dalyvavo mokymuose, diskusijose:“ Antikorupcinės aplinkos kūrimas“ , „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje.
Interesų konfliktai“, „Korupcijos rizika viešuose pirkimuose“.
UAB Molėtų autobusų parkas- 1 darbuotojas dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotose diskusijose: „Antikorupcinė politika savivaldoje: iššūkiai ir
galimybės“, „Viešieji ir privatūs interesai- kas tai ir kaip juos valdyti“.
Molėtų vaikų lopšelis- darželis „Saulutė“-dalyvavo projekto „ Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos
kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ mokymuose „Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“, seminare „Korupcijos
prevencija: pakeitimai ir praktinis įgyvendinimas“.
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai- 5 darbuotojai dalyvavo mokymuose „Korupcijos prevencijos mokymai“.
Kitų įstaigų darbuotojai mokymuose nedalyvavo.
4.2. Organizuoti
švietimo
įstaigose
Kultūros ir
Kasmet
Bus ugdomas pilietinės
Surengti renginiai, Informaciją žr.
antikorupcines mokymo programas, švietimo skyrius,
sąmonės lygis ir
seminarai,
žemiau
renginius, konkursus, paskaitas ar Švietimo įstaigų
nepakantumas korupcijai.
konkursai per metus
pan.
vadovai.
Molėtų vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ paminėta pilietinė iniciatyva“ Be patyčių“, „Tolerancijos diena“, gruodžio 9 d., minint Tarptautinę
antikorupcijos dieną, prieš mokyklinukams organizuota popietė.
Molėtų gimnazijos bendruomenė dalyvavo Lietuvos Respublikos specialių tyrimų tarnybos inicijuotame respublikiniame konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“.
Gimnazijos II b klasės mokiniams atiteko nominacija „Skaidrumo skleidėja“. Organizuotos 3 diskusijos, 7 pamokos ir 4 klasių valandėlės.

Kitose įstaigose renginiai, konkursai, paskaitos ir pan. organizuoti nebuvo.
5. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę, ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai
5.1.

Savivaldybės interneto svetainėje,
savivaldybės įstaigų ir įmonių
interneto
svetainėse
skelbti
informaciją apie vykdomus viešųjų
pirkimų planus.

Viešųjų pirkimų
skyrius,
Savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

Nuolat

Skelbiamos informacijos
apie vykdomus viešųjų
pirkimų planus skaičius
lyginant su įmonių,
įstaigų skaičiumi

Bus įgyvendintos
Informaciją žr.
Lietuvos Respublikos žemiau
viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatos.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos informacijos nuoroda: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Viesieji-pirkimai
Įstaigų ir įmonių interneto svetainėse skelbiama informacija apie numatomus vykdyti viešuosius pirkimus:
VšĮ Molėtų PSPC- https://moletupspc.lt/administracine-informacija
UAB Molėtų šiluma- https://www.moletusiluma.lt/administracineinormacija/pirkimai/Darbų,paslaugų,prekių pirkimų planai/2021 m.
UAB Molėtų vanduo- https://moletuvanduo.lt/index.php/pirkimu-skelbimai
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UAB Molėtų autobusų parkas- https://www.moletuautbusai.lt/index.php/viesieji-pirkimai
Molėtų vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ https://www.vyturelismoletai.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai
Molėtų vaikų lopšelis- darželis „Saulutė“. Interneto svetainėje www.moletusaulute.lt skyriuje VEIKLA-Viešieji pirkimai talpinama: mažos vertės viešųjų
pirkimų organizavimo tvarkos aprašas bei viešųjų pirkimų planas.
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai- www.moletuvaikai.lt
Kitos įstaigos/įmonės informacijos nepateikė.
5.2. Nagrinėti
asmenų
skundus,
Antikorupcijos
Gavus
Sumažinta korupcijos
Skundų, pranešimų 2021 m. skundų,
žiniasklaidos pranešimus dėl galimų
komisija
skundą,
pasireiškimo tikimybė,
dėl galimų korupcinio pranešimų negauta.
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
pranešimą.
galimybė nustatyti
pobūdžio
veikų,
padarytų
Savivaldybės
korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų
administracijos,
Savivaldybės
veikas.
skaičius.
įstaigų, įmonių vadovų, valstybės
Komisijos priimtų
tarnautojų,
darbuotojų,
atvejų.
sprendimų skaičius.
Išnagrinėti šiuos atvejus, imtis
priemonių pažeidimams pašalinti.
5.3. Viešai
skelbti
Savivaldybės Viešųjų ryšių ir Savivaldybė
Užtikrintas korupcijos
Savivaldybės interneto Informaciją žr.
Korupcijos prevencijos programą ir
informatikos
s tarybai
prevencijos priemonių
svetainės skilties
žemiau
programos įgyvendinimo priemonių
skyrius,
priėmus
viešumas, plačiau
„Korupcijos
planą
savivaldybės
interneto
Savivaldybės
sprendimą
informuojama
prevencija“
svetainėje skiltyje ,,Korupcijos
administracijos
dėl
visuomenė,
internetinė nuoroda.
prevencija“. Savivaldybės interneto
specialistas,
programos
įgyvendintos korupcijos
svetainės
skiltyje
„Korupcijos
atsakingas už
ir priemonių
prevencijos priemonės.
prevencija“
tikslinti,
atnaujinti
korupcijos
įgyvendinim
skelbiamą informaciją.
prevenciją ir
o plano
kontrolę
patvirtinimo
savivaldybėje
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos korupcijos prevencijos informacijos nuorodos:
Programos ir planai: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Prevencijos-programos
2021-2024 m. Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60fe56701db111ebb0038a8cd8ff585f
Tikimybės nustatymas : https://www.moletai.lt/go.php/lit/Pasireiskimo-tikimybe
Teisės aktų antikorupcinis vertinimas: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Teises-aktu-antikorupcinis-vertinimas
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Informacijos apie asmenis rinkimas: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Informacijos-apie-asmeni-rinkimas
Atsakingi už prevenciją: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Atsakingi-uz-prevencija
Aktuali informacija, anoniminiai pranešimai ir kt. https://www.moletai.lt/go.php/lit/Aktuali-informacija
5.4. Teikti
Savivaldybės
tarybai
Antikorupcijos
Kasmet,
Užtikrintas informacijos
Antikorupcijos komisijos veiklos bei
komisija,
I ketvirtis
apie Antikorupcijos
Korupcijos prevencijos programos Viešųjų ryšių ir
komisijos veiklos bei
įgyvendinimo ataskaitą, pateikti
informatikos
Korupcijos prevencijos
informaciją
apie
įvykdytas
skyrius,
programos vykdymą
priemones.
Ataskaitą
paskelbti
Savivaldybės
viešumas.
Savivaldybės interneto svetainėje
administracijos
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę
savivaldybėje

_____________________________________________________________
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Ataskaitų pateikimo
ir jų paskelbimo
laikotarpis,
internetinė nuoroda.

Korupcijos
prevencijos
programų
įgyvendinimo
ataskaitos už
praėjusius metus
skelbiamos
Savivaldybės
interneto svetainės
skiltyje
www.moletai.lt
„Korupcijos
prevencija“
puslapyje
„Prevencijos
programos“

