Molėtų rajono savivaldybės 2017 - 2020 metų
korupcijos prevencijos programos
priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2017 m.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Įgyvendinimas
2017 metais
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5

6

7

1.1.

1.2.

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
Atlikti
gyventojų
apklausą Viešųjų ryšių ir
2018 metais
Apklausos būdu
Apklausų skaičius,
savivaldybės
internetiniame
informatikos
ir 2020
nustatomos Savivaldybės laikotarpis ir internetinės
puslapyje
dėl
korupcijos
skyrius
metais
veiklos sritys, kuriose
nuorodos.
pasireiškimo ir apibendrinti pateiktų
gali būti didžiausia
atsakymų rezultatus.
tikimybė korupcijai
pasireikšti.
Nustatyti korupcijos pasireiškimo
Centralizuotas
Kasmet
Bus nustatyta korupcijos
Įvertintų veiklos sričių
tikimybę vykdymo laikotarpiais
vidaus audito
III ketv.
pasireiškimo tikimybė
skaičius
įstaigose, veiklos srityse atitinkamai
skyrius
Savivaldybės veiklos
pagal Savivaldybės kontrolieriaus ir
srityse, pateikiant
Savivaldybės administracijos vidaus
motyvuotą išvadą dėl
audito
skyriaus
patvirtintus
korupcijos pasireiškimo
kasmetinius 2017, 2018, 2019, 2020
tikimybės
metų veiklos planus.
kontroliuojančiai
institucijai

Apklausa
nebuvo
numatyta
skelbti 2017
metais
2017-10-06
Centralizuoto
vidaus audito
skyrius parengė
Įstaigos veiklos
sričių, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
nustatymo ir
vertinimo
aprašymą Nr.
E5-2 srityje,
susijusioje su
Savivaldybės
biudžetinių ir

2

viešųjų įstaigų
bei UAB gauta
parama bei jos
teikimu.
1.3.

1

2.1.

Nustačius korupcijos pasireiškimo
tikimybę (1.2. punktas), parengti
motyvuotą išvadą mero vardu ir
pateikti ją Korupcijos prevencijos
komisijai,Savivaldybės
administracijos direktoriui, STT.

Centralizuotas
vidaus audito
skyrius, Teisės
skyrius

2

3

Kasmet
Išvada
pateikiama
per mėnesį
nuo
korupcijos
tikimybės
nustatymo,
bet ne
vėliau kaip
iki
spalio 31 d.

Nustatyti konkrečias
korupcijos prevencijos
priemones.

Motyvuotos išvados
mero vardu parengimas ir
jos pateikimas iki spalio
31 d. STT.

Motyvuotą
išvadą mero
vardu pateikė
STT Panevėžio
valdybai
Centralizuoto
vidaus audito
skyrius 201710-06 raštu Nr.
E5-3, kuri yra
paskelbta
Savivaldybės
tinklapyje
skiltyje
<Korupcijos
prevencijaKorupcijos
pasireiškimo
tikimybė>

4

5

6

7

2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinti galimybę tarnautojų veikimui
savo nuožiūra
Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų, Viešųjų ryšių ir
Nuolat
Viešas visuomenės
Parengtų ir paskelbtų
Savivaldybės
įmonių interneto svetainėse pateikti
informatikos
informavimas apie
paslaugų aprašų,
interneto
administracinių paslaugų teikimo
skyrius.
teikiamas
atmintinių, prašymų
svetainėje
ir
aprašus, nuorodas į teisės aktus,
administracines
formų skaičius.
VRM
reglamentuojančius šių paslaugų
Savivaldybės
paslaugas, jų įkainius.
administruojam
teikimą ir administravimą. Pateikti įstaigos, įmonės,
Skatinamas skaidrus ir
oje
atmintines,
prašymų
formas
Savivaldybės
atviras viešųjų paslaugų
Centralizuotoje
(administracinės
paslaugos
administracijos
teikimas.
viešųjų
ir
gavimui), administracinių paslaugų
skyriai, į
Supaprastinta
administracinių
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įkainius.

struktūrinius
padalinius
neįeinantys
valstybės
tarnautojai.

informavimo apie
teikiamas paslaugas
sistema ir informacijos
prieinamumas.

paslaugų
sistemoje
skelbiami
ir
atnaujinami 140
–ies
administracinių
paslaugų
aprašai
su
prašymų
formomis.
40
administracinių
paslaugų
teikiama per
Elektroninius
valdžios vartus.
www.moletaiku
ltura.lt
paskelbtas
vienas
administracinės
paslaugos
teikimo
aprašas.
Inf
ormacija apie
taikomus
komunalinių
atliekų įkainius
yra
paskelbta
UAB „Molėtų
švara“ internete
www.moletusva
ra.lt.
Šv
ietimo ir kitos

4

Savivaldybės
įstaigos
atitinkamai
reikiamą
informaciją
skelbia
savo
tinklapiuose.
.
2.2.

Užtikrinti ir kontroliuoti Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybės
tarnyboje įstatymo nuostatų taikymą
Savivaldybės
administracijoje,
Savivaldybės įstaigose, įmonėse.
Prižiūrėti ar asmenys laiku ir
tinkamai pateikia privačių interesų
deklaracijas. Informaciją apie tai
raštu pateikti Korupcijos prevencijos
komisijai.

Bendrasis skyrius

Nuolat

Sudarytos prielaidos
išvengti viešųjų ir
privačių interesų
konfliktų.

Pateikusių deklaracijas
asmenų skaičius.
Interesų konfliktų
skaičius.

Prižiūrima ar
asmenys laiku ir
tinkamai
pateikia
privačių
interesų
deklaracijas
IDIS sistemos
pagalba.
Pateikusių
deklaracijas
asmenų skaičius
neužfiksuotas
dėl ne visų
reikiamų
duomenų
pateikimo IDIS
sistemoje.
Valstybės
tarnautojai,
politikai
informuoti apie
prievolę
deklaruoti
viešus ir
privačius
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interesus
elektroniniu
būdu, teiktos
konsultacijos.
Interesų
konfliktų atvejis
užfiksuotas
vienas.
1

2

3

4

5

6

7

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 aktų
norminių teisės aktų projektus, projektų rengėjas,
kuriuos privaloma įvertinti pagal
Teisės skyrius,
Korupcijos prevencijos įstatymo 8
Antikorupcijos
straipsnio 1 dalies nuostatas.
komisija

Nuolat

Pagerės Savivaldybės
institucijų ir įstaigų
priimamų teisės aktų
kokybė.

Įvertintų teisės aktų
projektų skaičius.

4.1.

Rengti
Savivaldybės
politikų, Bendrasis skyrius,
Savivaldybės
administracijos
Savivaldybės
darbuotojų, Savivaldybės įstaigų, įstaigos, įmonės.
įmonių
darbuotojų
mokymus
korupcijos prevencijos klausimais

Pagal
poreikį

Savivaldybės politikai,
valstybės tarnautojai ir
darbuotojai bus
supažindinti su
korupcijos prevencinėmis
priemonėmis ir
pasekmėmis.

Priemonių (paskaitų,
seminarų, susitikimų ir
pan.) skaičius.
Mokymuose dalyvavusių
asmenų skaičius.

2017 metais
antikorupciniu
požiūriu buvo
įvertinti 15
norminių teisės
aktų projektų.
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
2017-04-04 trys
Administracijos
darbuotojai
dalyvavo STT
rengtame
seminare „Teisės
aktų projektų
antikorupcinis
vertinimas“.
2017 05 04
du UAB Molėtų
autobusų
parko darbuotojai
dalyvavo STT
organizuotame
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seminare tema
"Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas",
UAB „Molėtų
šiluma“ du
darbuotojai
dalyvavo Lietuvos
Respublikos STT
Panevėžio
valdybos rengtuose
mokymuose
Utenoje 2017-0504, pagal
programą
"Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas",

Molėtų kultūros
centro
darbuotojams
organizuota 1
paskaita,
dal
yvavo
29
darbuotojai;
UAB
„Molėtų
švara“
vienas

darbuotojas
2017 m. dalyvavo
korupcijos
prevencijos
1
dienos
mokymuose
Utenoje.

4.2.

Konsultuoti Savivaldybės įstaigas,
įmones
korupcijos
prevencijos

Savivaldybės
administracijos

Esant
poreikiui

Sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė.

Konsultacijų skaičius.

Vykdoma esant
poreikiui,
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direktoriaus
įsakymu paskirtas
asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją ir
priežiūrą.

klausimais.

1

4.3.

2

3

Diegti antikorupcines mokymo
Kultūros ir
programas
švietimo
įstaigose švietimo skyrius,
(konkursų, paskaitų ir kt. renginių Švietimo įstaigos.
antikorupcine tema organizavimas).

nefiksuojant
konsultacijų
skaičiaus

4

5

6

7

Kasmet

Mokinių informavimas ir
švietimas korupcijos
prevencijos klausimais.

Švietimo įstaigų, kuriose
pravestos antikorupcinės
mokymo programos
(konkursai, paskaitos ir
kt. renginiai) skaičius.

Informaciją žr.
žemiau

Molėtų gimnazija - Savaitė, skirta „Baltosios bangos iniciatyvai - akcijai „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui 2017“. Jos metu vyko: paskaita – diskusija
„Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ Molėtų jaunimo darbo centre; informacinių video „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ peržiūra, diskusija; edukacinių
filmukų – pastabumo testų peržiūra, analizė; interaktyvus edukacinis testas „Ar renkiesi skaidrų kelią?“; edukacinis žaidimas „Valstybės biudžeto
sudarymas“. Integracija II kl. ekonomikos ir verslumo pamokose. Tema ,, Valstybės vaidmens ekonomikoje atpažinimas ir vertinimas“ nagrinėjama
visuomenės įtaka valstybės institucijų priimamiems sprendimams. IV kl. pasirenkamojo dalyko ,,Ekonomika ir verslas“ pamokose integruojama temoje
,,Šešėlinė ekonomika, jos vertinimas“. Lietuvių kalbos pamokose. Diskusijos: „Korupcija – praeities šešėlis“, „Ar korupcija šiuolaikinėje visuomenėje
vis dar gyva?“ – šių dienų aktualijų lyginimas su V. Kudirkos satyrų personažais.II kl. pilietiškumo pagrindų pamokose mokinai nagrinėjo „Korupcijos
suvokimo indeksą ir jo įtaką“.I kl. pilietiškumo pagrindų pamokose mokinai nagrinėjo korupcijos formas ir kaip kovoti su jos blogybėmis. Molėtų
gimnazija yra Sąžiningumo mokyklų tinkle. Tarptautinę antikorupcijos dieną buvo prisiminta Sąžiningumo deklaracija. Gimnazijos mokiniai dalyvavo
Molėtų rajono policijos komisariato organizuotame piešinių konkurse „Korupcijai – ne!“.IV kl. istorijos pamokų metu, nagrinėjant temas apie
Lietuvos valstybės nepriklausomybės laikotarpį, kalbama apie korupciją.
Molėtų pradinė mokykla - Kadangi mokykloje mokosi tik pradinių klasių (6-10 metų) mokiniai, pilietiškumo ir sąžiningo elgesio temos integruotos į
bendrojo ugdymo (dorinis, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas ir kt.) dalykų pamokas ir neformaliojo ugdymo veiklas.
Molėtų progimnazija - Pravesti susitikimai antikorupcine tema su Molėtų rajono teismo teisėjais ( 8 kl. mokiniai); Molėtų rajono valstybines mokesčių
inspekcijos darbuotojais ( 7k1. mokiniai). Plakatų konkursas ,,Korupcijai ne" (5-8 klases).
Alantos gimnazija - Klasių auklėtojai vedė klasių valandėles ( integruota) . Respublikinis projektas antikorupcine tema " Nepamiršk parašiuto " -
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dalyvavo 3-4 g. klasių mokiniai ir istorijos mokytoja.
5. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę, ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai
5.1.

Užtikrinti anoniminės informacijos
apie korupcijos apraiškas ar įtarimus
apie
tokio
pobūdžio
veikas
Savivaldybės
administracijos,
Savivaldybės
įstaigų,
įmonių
darbuotojų
veikloje
teikimo
galimybes:
telefono
linija,
elektroninis paštas ar kt. Apie
galimybes teikti informaciją skelbti
vietinėje
spaudoje,
įstaigų
internetiniuose tinklalapiuose.

Viešųjų ryšių ir
informatikos
skyrius

Nuolat

Padidėjęs visuomenės
informuotumas apie
kreipimosi galimybę
susidūrus su korupcinio
pobūdžio veikomis.

Informacinių skelbimų
skaičius.

Apie galimybes
teikti anoniminę
informaciją apie
korupcijos
pasireiškimus
raštu, el. paštu,
telefonu
yra
paskelbta
Savivaldybės
interneto
svetainėje
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“,
pateikta
informacija ant
Savivaldybės
I
aukšte esančios
pranešimų
dėžutės.

5.2.

Siekti didinti viešųjų pirkimų
apimtis per Centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau – CPO),
atsižvelgiant į CPO prekių ir
paslaugų kataloge pateiktų prekių,
paslaugų ir darbų asortimentą.

Viešųjų pirkimų
skyrius

Nuolat

Efektyvesnis ir
skaidresnis viešųjų
pirkimų atlikimas

Vykdytų pirkimų
procentinis skaičius per
CPO.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija
įsigyja prekių,
paslaugų ar
darbų iš
Centrinės
perkančiosios
organizacijos
arba per ją, kai
centrinės
perkančiosios

9

organizacijos
kataloge
siūlomos
prekės,
paslaugos ar
darbai atitinka
perkančiosios
organizacijos
poreikius ir
perkančioji
organizacija
negali jų atlikti
efektyvesniu
būdu racionaliai
naudodama tam
skirtas lėšas.
Per 2017 m.
įvykdyta 20
pirkimų
naudojantis
Centrinės
perkančiosios
organizacijos
katalogu.
Bendra visų
pirkimų vertė
94250,61 Eur.

5.3.

AB ir UAB, kurių akcijos,
Savivaldybės
suteikiančios daugiau kaip ½ balsų
kontroliuojamų
akcininkų susirinkime, nuosavybės
įmonių (UAB
teise
priklauso
Savivaldybei, „Molėtų šiluma“,
interneto svetainėse skelbti ir
UAB „Molėtų
viešinti informaciją apie suteiktą
švara“, UAB
paramą, t. y. viešai atsiskaityti, kam „Molėtų autobusų

Nuolat

Paskelbta informacija,
internetinė nuoroda.

UAB Molėtų
autobusų parkas
2017 metais
paramos neteikė.

Apie UAB
„Molėtų
šiluma“
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ir pagal kokius kriterijus skiriama
parkas“, UAB
parama.
„Molėtų vanduo“)
vadovai

teikiamą
finansinę
paramą
skelbiama
bendrovės
internetinėje
svetainėje,
tiesioginė
nuoroda:
http://www.mol
etusiluma.lt/ben
drovesfinansineparama
UAB „Molėtų
vanduo“ 2017
m. paramos
neteikė ir
negavo.
20
17 m. UAB
„Molėtų švara“
suteikė piniginę
paramą Molėtų
krepšinio sporto
klubui
„Ežerūnas“.
Parama suteikta
dėl to, kad
krepšinis
yra
populiariausia
sporto
šaka
Molėtų rajone.
Paramos tikslas
–
skatinti
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jaunimo
užimtumą,
tobulinti fizinį
pasirengimą,
bei
garsinti
Molėtų kraštą.
Informacija apie
paramą
paskelbta
internete
www.moletusva
ra.lt/page/114.
5.4.

Nagrinėti
asmenų
skundus,
žiniasklaidos pranešimus dėl galimų
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų,
padarytų
Savivaldybės
administracijos,
Savivaldybės
įstaigų, įmonių vadovų, valstybės
tarnautojų,
darbuotojų,
atvejų.
Išnagrinėti šiuos atvejus, imtis
priemonių pažeidimams pašalinti.

Antikorupcijos
komisija

Gavus
skundą,
pranešimą.

Laiku reaguoti į
paaiškėjusius faktus,
pritaikyti tinkamas
antikorupcines
priemones.

Skundų, pranešimų dėl
galimų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų
veikų skaičius.
Komisijos priimtų
sprendimų skaičius.

Skundų ar
pranešimų 2017
metais nebuvo
gauta, todėl
Komisija
sprendimų
nepriėmė.

5.5.

Viešai
skelbti
Savivaldybės
Korupcijos prevencijos programą ir
programos įgyvendinimo priemonių
planą interneto svetainėje
www.moletai.lt,
skiltyje
,,Korupcijos prevencija“.

Viešųjų ryšių ir
informatikos
skyrius

Kasmet,
Savivaldybė
s tarybai
priėmus
sprendimą
dėl
patvirtinimo

Užtikrintas korupcijos
prevencijos priemonių
viešumas.

Sudaryta galimybė
plačiau informuoti
visuomenę.

Korupcijos
prevencijos
programa ir
priemonių
planas
skelbiami
Savivaldybės
interneto
svetainėje
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“ .
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5.6.

Teikti
Savivaldybės
tarybai
Antikorupcijos komisijos veiklos bei
Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo ataskaitą, pateikti
informaciją
apie
įvykdytas
priemones.
Ataskaitą
paskelbti
Savivaldybės interneto svetainėje
www.moletai.lt,
skiltyje
,,Korupcijos prevencija“.

Antikorupcijos
komisija,
Viešųjų ryšių ir
informatikos
Skyrius.

Kasmet,
I ketvirtis

Užtikrintas informacijos
apie Antikorupcijos
komisijos veiklos bei
Korupcijos prevencijos
programos vykdymą
viešumas.

_____________________________________________________________

Ataskaitų pateikimo ir jų
paskelbimo laikotarpis,
internetinė nuoroda.

Skelbiamos
ataskaitos už
praėjusius
metus
Savivaldybės
interneto
svetainėje
www.moletai.lt,
skiltyje
,,Korupcijos
prevencija“.

