PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-215
ZARASŲ ĄŽUOLO GIMNAZIJOS
2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas – nustatyti sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės įstaigose, įmonėse ir jas šalinti.
Uždavinys. Nustatyti Savivaldybės įstaigose, įmonėse veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Uždavinys. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę.
Eil.
Priemonės
Priemonės
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
Nr.
pavadinimas
vykdytojas (-ai)
terminas
vertinimo kriterijai
1
1.

2.

3.

4.

2
Kiekvienoje Savivaldybės
įstaigoje, įmonėje paskirti
už korupcijos prevenciją
atsakingą asmenį.
Atlikti visuomenės
nuomonės apklausą dėl
korupcijos pasireiškimo
Zarasų rajono
savivaldybėje.

3
Savivaldybės
administracijos
direktorius, įstaigų,
įmonių vadovai
Valstybės tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę
Savivaldybės
administracijoje,
Informacinių
technologijų tarnyba
Teikti rekomendacijas dėl Antikorupcijos
veiklos sričių, kuriose
komisija
būtų tikslinga įvertinti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę.
Apibendrinti korupcijos
Valstybės tarnautojas,
pasireiškimo tikimybės
atsakingas už
Savivaldybės
korupcijos prevenciją
administracijoje,
ir kontrolę
Savivaldybės įstaigose,
Savivaldybės

4
Iki 2019 m.
vasario 1 d.

5
Paskirtų atsakingų už
korupcijos prevenciją
asmenų skaičius.

Kiekvienais
metais iki
gegužės 1 d.

Įvykdytų apklausų
skaičius.

Kiekvienais
metais iki
birželio 1 d.

Parinktos sritys,
kuriose tikslinga
nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę.

Kiekvienų metų Parengtų dokumentų
III ketvirtį
(apibendrinimų)
skaičius.

2019 m. įvykdyti darbai
(trumpas aprašymas)
6
Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
paskirtas 2019 – 11 – 20 gimnazijos direktoriaus
įsakymu Nr. VM-136, 2020-11-18 gimnazijos
direktoriaus įsakymu Nr. VM-14.
Gimnazijos darbuotojai apklausoje dalyvavo.

2
įmonėse nustatymus.
administracijoje
Atlikti patikrinimus dėl
Valstybės tarnautojas, Kiekvienais
Atliktų patikrinimų
rekomendacijų, pateiktų
atsakingas už
metais
skaičius.
įvertinus korupcijos
korupcijos prevenciją
pasireiškimo tikimybę
ir kontrolę
Savivaldybės įstaigose,
Savivaldybės
įmonėse, įgyvendinimo.
administracijoje
6.
Vykdyti Savivaldybės
Savivaldybės
Kiekvienais
Įvykdytų deklaracijų
įstaigų, įmonių
administracijos
metais
pateikimo kontrolės
darbuotojų, Savivaldybės direktoriaus paskirtas
procedūrų skaičius, jų
tarybos narių viešųjų ir
atsakingas asmuo
apimtis.
privačių interesų
deklaracijų pateikimo
kontrolę.
Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo
visuomenei Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos srityse.
Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo skaidrumą ir
viešumą.
Uždavinys. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo viešumą.
1
2
3
4
5
7.
Savivaldybės įstaigose,
Savivaldybės
Iki 2019 m.
Parengtų atrankos
įmonėse parengti ir
administracijos
balandžio 1 d.
tvarkų skaičius.
patvirtinti vadovaujančių direktorius,
Vadovaujančių
darbuotojų ir specialistų, Savivaldybės įstaigų,
darbuotojų ir
priimamų į darbą pagal
įmonių vadovai
specialistų, dirbančių
darbo sutartis, atrankos
pagal darbo sutartis,
tvarką.
priimtų į darbą
vadovaujantis tokiomis
tvarkomis, skaičius, jų
procentas nuo bendro
priimtų darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, skaičiaus.
5.

6
Atskira tvarka dar neparengta, vadovaujamės
bendrosiomis galiojančių įstatymų nuostatomis.
Į darbą 2019 metais naujų darbuotojų nebuvo
priimta.
2020 priimtas naujas darbuotojas (direktoriaus
pavaduotojas ugdymui), vadovautasi
Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš
valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės
įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir
savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose,
kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė,
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3
2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496
8.

Viešinti Savivaldybės
metinį biudžetą, detalias
finansines ataskaitas ir
skolos dydį.

9.

Savivaldybės interneto
svetainėje skelbti
duomenis apie
Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančius ar
patikėjimo teise
valdomus nekilnojamojo
turto objektus, kurie yra
perduoti naudotis kitiems
asmenims, jų naudojimo
būdą, naudotojus,
nuomos kainas, sudarytas
sutartis, teisinį pagrindą,
kuriuo vadovaujantis
priimtas sprendimas.
Savivaldybės įstaigų,
įmonių interneto
svetainėse skelbti
informaciją apie
naudojamus tarnybinius
lengvuosius
automobilius.
Savivaldybės įstaigų,
įmonių interneto
svetainėse įdiegti skyrių
,,Korupcijos prevencija“
ir jame skelbti aktualią
informaciją apie
vykdomas korupcijos
prevencijos priemones.

10.

11.

Savivaldybės
administracijos
Finansų skyrius

Nuolat

Viešinamas
Savivaldybės metinis
biudžetas, detalios
finansinės ataskaitos ir
skolos dydis.
Paskelbta atitinkama
informacija, jos
apimtis ir išsamumas.

Savivaldybės
administracijos Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Nuolat

Savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai

Nuolat

Paskelbta atitinkama
informacija, jos
apimtis ir išsamumas.

Neturime.

Savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai

Iki 2019 m.
balandžio 1 d.

Paskelbta atitinkama
informacija, jos
apimtis ir išsamumas.

Informacija rengiama. Interneto svetainėje yra
skiltis Korupcijos prevencija

4
Tikslas – mažinti administravimo naštą administracinių ir viešųjų paslaugų gavėjams.
Uždavinys. Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo
procedūras, didinant viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą.
1
2
3
4
5
6
12. Atlikti ,,vieno langelio“
Savivaldybės
2019 m. IV
Atliktas vidaus auditas,
principo taikymo
administracijos
ketvirtis
pateiktos
savivaldybėje vidaus
Centralizuotas vidaus
rekomendacijos
auditą.
audito skyrius
veiklos tobulinimui.
Savivaldybės
įstaigų,
13. Savivaldybės, jos įstaigų,
Nuolat
Parengtos (atnaujintos) Interneto svetainė tvarkoma, bus skelbiama visa
įmonių vadovai
įmonių interneto
ir paskelbtos visų
informacija skiltyje „Paslaugos“
svetainėse nuolat pateikti
Savivaldybėje teikiamų
ir atnaujinti viešųjų
viešųjų paslaugų
paslaugų teikimo tvarkas
teikimo tvarkos
(aprašus), reikiamus
(aprašai).
dokumentus, nuorodas į
teisės aktus,
reglamentuojančius šių
paslaugų teikimą ir
administravimą.
Tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į
antikorupcinę veiklą.
Uždavinys. Vykdyti Savivaldybės gyventojų, įmonių vadovų, Savivaldybės įstaigų, įmonių
darbuotojų antikorupcinį švietimą.
Uždavinys. Vykdyti moksleivių antikorupcinį švietimą.
1
2
3
4
5
6
14. Organizuoti su
Valstybės tarnautojas, Kiekvienais
Mokymų ir
antikorupcine tematika
atsakingas už
metais
konsultacijų bei
susijusius mokymus ir
korupcijos prevenciją
dalyvavusiųjų skaičius.
konsultuoti Savivaldybės ir kontrolę
įstaigų, įmonių
Savivaldybės
darbuotojus korupcijos
administracijoje
prevencijos klausimais.
15. Savivaldybės interneto
Savivaldybės
2019 m. I
Sukurtas anoniminis
svetainėje sukurti
administracijos
ketvirtis
elektroninio pašto
anoniminį elektroninio
direktorius
adresas, sudaryta
pašto adresą, kuriuo būtų
galimybė Savivaldybės

5
galima kreiptis susidūrus
su korupcijos apraiškomis
Savivaldybės įstaigose,
įmonėse.
16.

Vykdyti antikorupcinį
švietimą kultūros,
sveikatos priežiūros ir
švietimo įstaigose.

Savivaldybės
administracijos
Švietimo ir kultūros
skyrius, Savivaldybės
įstaigų vadovai

Nuolat

17.

Organizuoti moksleivių
antikorupcinių iniciatyvų
konkursą (piešinių,
rašinių ir pan.)
Savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklose ir
neformaliojo švietimo
įstaigose.

Zarasų švietimo
pagalbos tarnyba,
bendrojo lavinimo
mokyklų ir
neformaliojo švietimo
įstaigų vadovai

Kiekvienais
metais

interneto svetainėje
anoniminiu būdu
pateikti pranešimą apie
galimą korupcinį
atvejį.
Švietimo, kultūros ir
sveikatos priežiūros
įstaigų, vykdančių
korupcijos prevencijai
skirtas veiklas,
skaičius. Vykdytų
korupcijos prevencijai
skirtų renginių
skaičius.
Bendrojo lavinimo
mokyklų ir
neformaliojo švietimo
įstaigų, organizavusių
moksleivių
antikorupcinių
iniciatyvų konkursus,
skaičius.

_____________

Susitikimas su Zarasų Policijos komisariato
darbuotojais antikorupcine tema.
Lankstinukų ir atmintinių apie korupcijos
pasireiškimą platinimas.
Privalomi pokalbiai klasėse.

