PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. sausio d. sprendimu
Nr. T-

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1.

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa (toliau –

programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų
tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d.
nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. Taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymų nuostatas.
2. Programa reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės ir jos įstaigų (institucijų) kovos
su korupcija tikslus ir uždavinius, bendrąsias ir specialiąsias korupcijos prevencijos priemones bei
visuomenės dalyvavimą, įgyvendinant šią programą.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Kelmės rajono savivaldybės įstaigose
(institucijose).
4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant
bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
5. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės
aktuose.
6. Korupcija valstybės tarnyboje kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl
ypač daug dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už
neteisėtus veiksmus principui įgyvendinti, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.

7. Veiksminga Savivaldybės antikorupcijos veikla turėtų būti skirta ne tik korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimams užkardyti, bet ir šalinti bei mažinti sąlygas asmenims, dirbantiems
viešajame sektoriuje, turėti naudos sau, atlikti žalingus veiksmus.
8.

Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti

visuomenės paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudų
Savivaldybės

institucijų

bendradarbiavimą

su

vyriausybinėmis

ir

nevyriausybinėmis

organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendrąsias žmogaus teises ir laisves.
9. Programos pagrindinės kryptys:
9.1. korupcijos prevencija;
9.2. antikorupcinis švietimas.
10. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
10.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens
teisių ir laisvių apsaugą;
10.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
10.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
10.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota
įgyvendinti tokius pasiūlymus
11. Programa įgyvendinama vadovaujantis Programos įgyvendinimo priemonių planu,
kuriame numatytos prevencinės priemonės, skirtos išvengti socialinių, ekonominių grėsmių, ginti
visuotinai pripažįstamas žmogaus teises, laisves bei viešąjį interesą.
12. Programos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą,
teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią
korupcijos atsiradimui ir plėtrai Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose.
13. Programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms, įmonėms ar
įstaigoms.
14. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimu
sudaryta Kelmės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).
15. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
16. Programą tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.
17. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ
ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
18. Savivaldybės veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio
planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių
analizę.
19.

Bendrosios (išorinės) korupcijos prielaidos:

12.1. socialinės (nedarbas, santykinai maži valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų
atlyginimai, netobula motyvacinė karjeros sistema viešajame sektoriuje);
12.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažna jų kaita, spragos ir kolizijos, kontrolės sistemų,
teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);
12.3. institucinės (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, nepakankamos
vidaus ir išorės auditų apimtys);
12.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir
prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcijos veikloje).
13. Galimos vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos Kelmės rajono savivaldybėje, jos
institucijose, įstaigose, įmonėse:
13.1. galimybė politikams dėl asmeninio suinteresuotumo daryti įtaką priimamiems
sprendimams;
13.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
13.3. elektroninės valdžios diegimo netobulumai;
13.4. nepakankama interesų konfliktų prevencija;
13.5. dokumentų išdavimas (leidimų, licencijų) bei jų derinimas;
13.6. būsto įsigijimo rėmimo programos įgyvendinimas (sudarant eiles paramai gauti ir
pan.);
13.7. vykdant Savivaldybei priklausančio turto privatizavimo, nuomos ir panaudos
procedūras;
13.8. rengiant ir priimant sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų, lengvatų ir pan. taikymo;
13.9. atliekant statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų priežiūrą ir kontrolę;
13.10. kitų Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių atliekamos funkcijos tose veiklos
srityse, kuriose pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
14. Pirmasis tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti
Savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti.
15. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:
15.1. užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą;
15.2. efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą;
16. Antrasis tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio
sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės
mechanizmą Savivaldybės institucijų veiklos srityse.
17. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
17.1. organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą;
17.2. didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei;
17.3. gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti informacijos gyventojams sklaidą;
18. Trečiasis tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, Savivaldybės
bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijos
apraiškoms.
19. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:
19.1. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas;
19.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Savivaldybės bendruomenę įsitraukti
į antikorupcinę veiklą;
19.3. šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis.
20. Ketvirtas tikslas – sklandus ir efektyvus 2020-2022 m. Programos ir jos priemonių plano
įgyvendinimo užtikrinimas nustatant konkrečius terminus.
21. Uždaviniai ketvirtajam Programos tikslui pasiekti:
21.1. Programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas nustatant konkrečius
terminus.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI
16. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
16.1. antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų projektų skaičiumi;
16.2. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

16.3. programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
16.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas skaičiumi ir jų santykiu;
16.5. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;
16.6. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.
17. Pagrindiniu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas
Savivaldybės institucijomis.

V SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
18. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame
nustatomos programos priemonės, įgyvendinimo priemonių vertinimo kriterijai, laukiami rezultatai,
vykdymo laikas, vykdytojai, finansavimas.
19. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą organizuoja Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorius, įgyvendina priemonių plane nurodyti vykdytojai. Programos
įgyvendinimą kontroliuoja Kelmės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija. Centralizuota vidaus
audito tarnyba privalo vykdyti Savivaldybės kovos su korupcija programos priemonių plano
įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.
20. Programos priemonių vykdytojai kiekvienais metais programos įgyvendinimo priemonių
plane nustatytais terminais plane nurodytiems subjektams teikia rašytinę informaciją apie programos
priemonių vykdymo eigą, jų veiksmingumą ir pasiektus rezultatus.
21. Už programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) ir kontrolę atsakingas
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas apibendrina informaciją apie
priemonių įgyvendinimą ir kiekvienais metais iki vasario 25 d. teikia išvadą Antikorupcijos komisijai
apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir rezultatų pasiekimą.
22. Antikorupcijos komisija pateiktas išvadas įvertina ir teikia Savivaldybės tarybai
programos

priemonių

įgyvendinimo

ataskaitą.

Už

programos

priemonių

įgyvendinimą

Antikorupcijos komisija atsiskaito Savivaldybės tarybai kiekvienais metais iki kovo 30 d.
23. Atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos veiklos ir programos įgyvendinimo ataskaitą ar
kitą reikšmingą informaciją, programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, esant būtinumui,
Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinti per tris mėnesius nuo ataskaitos patvirtinimo.
24. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai, gyventojai gali teikti savo pasiūlymus dėl programos ir priemonių plano
keitimo ir (ar) papildymo Kelmės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai. Pasiūlymai

skelbiami Savivaldybės tinklalapio skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Nurodomi siūlymo autoriai,
turinys ir Antikorupcijos komisijos komentaras.
25. Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai nuolat teikia informaciją apie įvykdytas
priemones Administracijos direktoriaus pavaduotojui. Informacija apie Savivaldybės įstaigose ir
įmonėse įgyvendintas antikorupcijos priemones skelbiama Savivaldybės interneto puslapyje
www.kelme.lt skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.
26. Kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano projektą ir jų pakeitimo
projektus (toliau – programos projektas) rengia Administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Programos projekto tolesnis svarstymas vyksta Antikorupcijos komisijos posėdyje, vėliau jis
teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
27. Ši programa finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų
finansavimo šaltinių.
28. Programos priemonių įgyvendinimo finansavimas numatomas atsižvelgiant į
Savivaldybės finansines galimybes.
29. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas
papildomas finansavimas.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
31. Programa skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
_______________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. sausio d. sprendimu Nr. TKELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
TIKSLAS – UŽTIKRINTI SKAIDRUMĄ ADMINISTRUOJANT VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
Eil.
Problema
Priemonė
Vykdytojas
Įvykdymo terminas
Nr.
1

2

3

4

5

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

6

7

I Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti.
1 uždavinys . Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Savivaldybei pavaldžiose įstaigose
ir įmonėse.
1.1. Korupcijos prevencijos Išklausyti Kelmės rajono
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Kelmės rajono
Gautų ataskaitų
programos vykdymas
savivaldybei pavaldžių
savivaldybės
gruodžio 31 d.
savivaldybei pavaldžių skaičius ir šių
nekontroliuojant gali
viešąsias paslaugas
antikorupcijos
įmonių ir įstaigų
ataskaitų
sukelti neigiamus
teikiančių įstaigų ir įmonių komisija.
vadovai, seniūnijos
išanalizavimas
padarinius.
korupcijos prevencijos
pateikia ataskaitas apie Kelmės rajono
priemonių įgyvendinimo
korupcijos prevencijos savivaldybės
ataskaitas.
įgyvendinimą jų
antikorupcijos
įstaigose, seniūnijose.
komisijos
posėdyje,
veiksmingų
priemonių
numatymas
30 ataskaitų.
1.2. Viešųjų ir privačių
Kontroliuoti, ar asmenys
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Nustatytų pažeidimų ir Pateiktų laiku ir
interesų neatskyrimas
laiku ir tinkamai pateikia
savivaldybės
gruodžio 31 d.
suteiktų konsultacijų
tinkamų
yra viena iš korupcijos privačių interesų
administracijos
skaičius.
privačių
prielaidų, galinti
deklaracijas ir, esant
Teisės ir personalo
interesų
pasireikšti
poreikiui, juos konsultuoti. skyrius,
deklaracijų
Savivaldybėje.
Savivaldybės
skaičius –
tarybos Etikos
100 proc.
komisija.

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

2 uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą
2.1. Neužtikrintas
veiksmingas Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo
nuostatų įgyvendinimas

Paskirti asmenį, atsakingą Savivaldybės
už korupcijos prevencijos, įstaigų, įmonių
kontrolės ir
vadovai
bendradarbiavimo
funkcijų, nustatytų
Padalinių ir asmenų,
valstybės ar savivaldybių
įstaigose vykdančių
korupcijos prevenciją ir
kontrolę, veiklos ir
bendradarbiavimo
taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m.
gegužės 19 d. nutarimu
Nr. 607, vykdymą

Iki 2020 m. III ketvirčio Savivaldybės įstaigose, Įstaigų skaičius
100 proc.
pabaigos
įmonėse paskirti
asmenys, atsakingi už
korupcijos prevenciją ir
kontrolės funkcijų
vykdymą. Informacija
apie atsakingą asmenį
skelbiama savivaldybės
įstaigos, įmonės
interneto svetainėje

II. Tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo
visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą savivaldybės institucijų veiklos srityse
1 uždavinys. Organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą
1.1. Neregistruojant
Teisės aktų nustatyta
Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki Asmenims nusišalinus Nusišalinusių
nušalinimų nuo pavesto tvarka registruoti
savivaldybei
gruodžio 31 d.
nuo pavesto darbo ar
nuo pavesto
darbo nėra užtikrinama, nusišalinusių (nušalintų) pavaldžių įstaigų ir
užduoties svarstant
darbo
kad darbuotojas tikrai
nuo pavesto darbo
įmonių vadovai,
klausimus ir priimant
(užduoties)
neatliko savo funkcijų. (užduoties) darbuotojų
Kelmės rajono
sprendimus tais
asmenų skaičius
atvejus.
savivaldybės
atvejais, kai kyla
100 proc.
administracijos
viešųjų ir privačių
Bendrojo priėmimo
interesų konfliktas, bus
skyriaus vedėjas.
užtikrintas priimamų

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

1.2. Viešųjų ir privačių
interesų neatskyrimas
yra viena iš korupcijos
prielaidų, galinti
pasireikšti
Savivaldybėje.

Kontroliuoti, ar asmenys
laiku ir tinkamai pateikia
privačių interesų
deklaracijas ir, esant
poreikiui, juos konsultuoti.

1.3. Darbuotojai nežino,
kada ir kokiais atvejais
jam privalu nusišalinti
nuo klausimų ar
sprendimų priėmimų.

Teikti rašytines
rekomendacijas
tarnautojams dėl
nusišalinimo nuo
atitinkamų klausimų
svarstymo ir sprendimų
priėmimo.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
Teisės ir personalo
skyrius,
Savivaldybės
tarybos Etikos
komisija.
Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
padalinių vadovai,
Savivaldybės
tarybos Etikos
komisija,
asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją.

Kiekvienais metais iki
gruodžio 31 d.

Kiekvienais metais iki
gruodžio 31 d.

sprendimų skaidrumas,
sumažinta tarnautojų
galimybė pasinaudoti
tarnybine padėtimi
siekiant naudos sau ar
artimiems asmenims.
Nustatytų pažeidimų ir Pateiktų laiku ir
suteiktų konsultacijų
tinkamų
skaičius.
privačių interesų
deklaracijų
skaičius –
100 proc.

Esant
rekomendacijoms,
kokiais atvejais
tarnautojai privalo
nusišalinti, tarnautojams
bus aišku, kokiais
atvejais jie privalo
nusišalinti nuo
atitinkamų klausimų
svarstymo ir sprendimų
priėmimo, atsakys, jei
kiltų viešųjų ir privačių
interesų konfliktas.

Pateiktų
rekomendacijų
tarnautojams dėl
nusišalinimo
nuo atitinkamų
klausimų
svarstymo ir
sprendimų
priėmimo
skaičius.

Užtikrinta, kad visos
savivaldybės įmonės /
įstaigų savo interneto
svetainėse sukurti

Įstaigų skaičius
100 proc.

2 uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei.
2.1. Mažinti prielaidas
galimam korupcijos
pasireiškimui įmonėse /
įstaigose

Sukurti (atnaujinti)
savivaldybės įmonių /
įstaigų savo interneto

Savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

Iki 2021 metų III
ketvirčio pabaigos

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

svetainėse korupcijos
prevencijos skiltį

korupcijos prevencijos
skiltį su reikšminga
informacija apie
korupcijos prevencijos
planus, programų
įgyvendinimą,
atsakingus specialistus
ir viešinti jų kontaktus

2.2. Visuomenė nepasitiki
Savivaldybe

Savivaldybės interneto
Antikorupcijos
Kiekvienų metų IV
svetainėje vykdyti
komisija.
ketvirtį
visuomenės nuomonės
apklausas
antikorupcinėmis temomis
3 uždavinys. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti informacijos gyventojams sklaidą.
3.1. Spartėjant
technologinėms
naujovėms neatsilikti
nuo šių dienų aktualijų
informacinių
technologijų srityje.

Plėtoti
elektroninių
paslaugų teikimą fiziniams
ir juridiniams asmenims,
atnaujinti apie įstaigų
teikiamas
paslaugas
atmintines
kartu
su
prašymų
formomis
internete.

Kelmės rajono
Kiekvienais metais iki
savivaldybės
gruodžio 31 d.
administracijos
Bendrasis priėmimo
skyrius.

Elektroninių paslaugų
teikimas gyventojams
sumažins galimybę
bandyti papirkinėti
darbuotojus, nes bus
mažinama tiesioginio
bendravimo galimybė.

Apklaustų
respondentų ir
įvykdytų
apklausų
skaičius

Atnaujintų ir
naujai pateiktų
administracinių
paslaugų
aprašymų
skaičius
iki 2022 m.
gruodžio 31 d.
ne mažiau kaip
50 proc.
užsakomų
paslaugų
elektroninėmis
priemonėmis.
III tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti
nepakantumą korupcijos apraiškoms

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

1 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas.
1.1. Nepakankamos
darbuotojų žinios
korupcijos prevencijos
srityje.

Organizuoti seminarus ir
kursus įstaigų ir įmonių
darbuotojams ir
tarnautojams korupcijos
prevencijos klausimais.

Kelmės rajono
savivaldybei
pavaldžių įstaigų ir
įmonių vadovai,
Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
Teisės ir personalo
skyrius.

Iki kiekvienų metų
IV ketvirčio pabaigos.

Darbuotojai ir
tarnautojai bus
supažindinti su
korupcijos prevencijos
būdais, priemonėmis ir
vengs galimų
korupcijos apraiškų
veikloje.

Suorganizuotų
seminarų įstaigų
ir įmonių
darbuotojams
korupcijos
prevencijos
klausimais
skaičius.
Seminarus
išklausiusių
Kelmės rajono
savivaldybės
institucijų ir
įstaigų
darbuotojų ir
tarnautojų
skaičius,
lyginant su
praėjusiais
metais. Kursų ir
seminarų
valandų
skaičius,
tenkantis
vienam kursus
išklausiusiam
valstybės
tarnautojui ar
darbuotojui.
Savivaldybės
struktūrinių

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

1.2. Nepakankamas vaikų
švietimas pagal
valstybines programas
apie korupcijos daromą
žalą visuomenei.

Organizuoti švietimo
įstaigose korupcijos
prevencijai skirtus
seminarus, pamokas, kitus
renginius, taip pat
susitikimus su institucijų,
vykdančių korupcijos
prevenciją, atstovais.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
vedėjas, švietimo
įstaigų vadovai.

Kiekvienais metais.iki
gruodžio 31

2 uždavinys. skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
2.1. Nesukurta
anoniminė Užtikrinti Savivaldybės
Bendrojo priėmimo iki 2021 m. liepos 1 d.
telefono
linija administracijos
skyriaus vedėjas,
Savivaldybės
anoniminių pranešimų
administracijoje,
kad linijos (karštosios linijos)
gyventojai
galėtų veikimą ir populiarinimą.
paskambinti ir pranešti
apie galimus pažeidimus.

padalinių ir
įstaigų
darbuotojų
skaičius
(dalyvauja ne
mažiau kaip
80 proc.
asmenų,
atsakingų už
korupcijos
prevenciją).
Moksleiviai ir
Suorganizuotų
ugdytiniai bus
seminarų, kitų
supažindinti su
renginių
korupcijos samprata, jos korupcijos
pasireiškimo
prevencijos
galimybėmis, kovos su klausimais
korupcija būdais ir
skaičius,
priemonėmis. Tai leis
kasmetinė šio
vaikams ir jaunimui
skaičiaus
formuoti nepakantų
dinamika.
požiūrį į korupcijos
reiškinį jau ugdymo
įstaigoje.
.

Užregistruotų
anoniminių ir
kitų pranešimų
skaičius

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo
kriterijai

1

2

3

4

5

6

7

2.2. Visuomenės pateikti
siūlymai/pastabos
vykdant Savivaldybės
korupcijos programos ir
jos įgyvendinimo
priemonių planą nėra
skelbiami.

Sudaryti galimybę
Bendrojo skyriaus Nuolat
Skaidresnis
Gautų
Savivaldybės
Savivaldybės
vedėjas,
Savivaldybės
bendruomenei
korupcijos programos ir bendruomenės
narių pasiūlymų
Savivaldybės interneto
jos įgyvendinimo
ir pastabų
svetainėje, skiltyje
priemonių plano
skaičius
„Korupcijos prevencija“
vykdymas
pateikti pastabas ir
pasiūlymus dėl
Savivaldybės korupcijos
prevencijos programos ir
jos įgyvendinimo
priemonių plano,
įgyvendinimo
IV tikslas – sklandus ir efektyvus 2020-2022 m. Programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas nustatant konkrečius terminus
1 uždavinys. Programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas nustatant konkrečius terminus.
1.1. Neužtikrinamas
savalaikis informacijos
apie priemonių plano
įgyvendinimą,
pateikimas

Atsakingi
vykdytojai
pateikia informaciją apie
Programos įgyvendinimo
priemonių vykdymą.

Savivaldybės
administracijos
skyrių vedėjai,
įstaigų, įmonių
vadovai

2020-07-01
2021-07-01
2022-07-01

_____________________

Užtikrintas Korupcijos
prevencijos programos
priemonių vykdymo
tęstinumas,
informacijos
aktualumas, tobulintinų
teisės aktų savalaikis
pakeitimas..

Pateikta
informacija apie
priemonių,
numatytų,
Programos
įgyvendinimo
priemonių
plane, įvykdymo
rezultatus

