UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA UŽ 2017 METUS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės
vykdytojai

Priemonės
įgyvendinimo
terminai

Laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo
kriterijai

Finansavimas

Kontrolė
(atskaitomybė)

PIRMASIS TIKSLAS – įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą Savivaldybėje ir Savivaldybei pavaldžiose įstaigose.
I.
UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ IR KRYPTINGĄ ILGALAIKĮ KORUPCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRUKTŪRINIUOSE PADALINIUOSE IR PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE BEI NUSTATYTI KONKREČIUS TERMINUS
1.
Atlikti Utenos rajono
Utenos rajono
Kiekvienų metų Nustatomos
Surašytų motyvuotų
Nereikalingas
Utenos rajono
savivaldybės (toliau –
savivaldybės
III ketvirtis
Savivaldybės,
išvadų dėl
savivaldybės
Savivaldybė), Savivaldybės
administracijos
Savivaldybių įstaigų Savivaldybės,
antikorupcijos
įstaigų veiklos sričių, kuriose
(toliau –
veiklos sritys,
Savivaldybės įstaigų
komisija (toliau –
egzistuoja didelė korupcijos
Administracija)
kuriose egzistuoja
veiklos sričių, kuriose
Antikorupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymą direktoriaus įgalioti
didelė korupcijos
egzistuoja didelė
komisija)
ir korupcijos pasireiškimo jose
asmenys
pasireiškimo
korupcijos
nustatymą.
tikimybė,
pasireiškimo tikimybė,
pateikiamos
skaičius.
rekomendacijos, jos
įgyvendinamos,
užkertamas kelias
pasireikšti korupcijai.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Parengta motyvuota išvada dėl Savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė Utenos rajono savivaldybėje 2017 metais atlikta šiose srityse:
1. Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, jo remonto ir socialinio būsto nuomos srityje.
2. Utenos rajono savivaldybės administracijos veikloje skirstant ir naudojant lėšas, skirtas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti)
ir prižiūrėti, Utenos rajono savivaldybės administracijos saugaus eismo, vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros
procedūrų organizavimo ir kontrolės srityse.
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Parengti ir pateikti Lietuvos
Administracijos
Kiekvienų metų Kasmet nustatomos
Nustatyta tvarka
Nereikalingas
Antikorupcijos
Respublikos specialiųjų tyrimų
direktoriaus įgalioti
IV ketvirtis
korupcijos rizikos
parengtų apibendrintų
komisija
tarnybai (toliau - STT)
asmenys
įvertinimo
motyvuotų ir išsiųstų
apibendrintą ir savivaldybės mero
būtinumas.
STT išvadų skaičius.
pasirašytą motyvuotą išvadą dėl
Savivaldybės ir Savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Parengta ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikta 2017 m. spalio 13 d. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Nr. 1-3084.
Su išvada galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės ir STT interneto svetainėse
http://www.utena.lt/index.php/korupcijos-prevencija/2-uncategorised/3581-korupcijos-pasireiskimo-tikimybe
http://www.stt.lt/documents/kpt_2017/Utenos_sav_KPT.pdf
3.
Atlikti korupcijos rizikos valdymo Administracijos
Kasmet
Įvertinamas
Atliktų korupcijos
Nereikalingas
Administracijos
vertinimą ne mažiau kaip vienoje Centralizuoto
korupcijos rizikos
rizikos valdymo
direktorius
Savivaldybės įstaigoje per metus. vidaus audito
valdymas,
vertinimų skaičius.
skyrius
pateikiamos
rekomendacijos
veiklai gerinti.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2017 m. korupcijos rizikos valdymo vertinimai atlikti Utenos vaikų lopšelyje-darželyje ,,Šaltinėlis“ ir Utenos kultūros centre.
 Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ (toliau – Mokyklos) direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-70 patvirtinta Mokyklos 2017-2019
metų kovos su korupcija programa. Ji paskelbta mokyklos interneto svetainėje. Ankstesnė Mokyklos 2014-2016 metų kovos su korupcija programa buvo
patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-13. Programoms įgyvendinti buvo parengti priemonių planai, programoje
numatytiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatytos priemonės, tačiau ne kiekvienam uždaviniui, o bendros. Priemonių laukiamų rezultatų vertinimo
kriterijai nenustatyti.
Mokyklos 2014-2016 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 8 punkte buvo numatyta skelbti finansines ataskaitas įstaigos
internetinėje svetainėje kiekvieną ketvirtį, tačiau 2015-2016 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai interneto svetainėje nepaskelbti. 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ 22 punktas nustato, kad Viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje skelbiami ne mažiau
kaip 2 praėjusių metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.
Mokykla pateikė 2014-2016 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2017 m. sausio 4 d. ataskaitą, tačiau interneto svetainėje ji nepaskelbta. Darbuotojų
mokymas korupcijos prevencijos klausimais nevykdomas.
2.
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Vidaus audito metu nustatyta, kad Mokyklos korupcijos prevencijos programos koordinavimas bei stebėsena nebuvo vykdomi tinkamai – neužtikrino, kad 2016
metais būtų įgyvendintos visos kasmet įvykdyti numatytos priemonės. Mokykla per visuomenės informavimo priemones ar interneto svetainėje neskelbė informacijos apie
savo veiklą kovojant su korupcija ir programos priemonių vykdymą.
Patvirtinus Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ 2014-2016 metų kovos su korupcija programą, nepakankamai užtikrintas jos priemonių įgyvendinimas bei
įgyvendinimo stebėsena, tinkamas informavimas apie veiklą kovojant su korupcija, nesilaikant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 6 dalies bei
10 straipsnio 3 dalies. Mokyklos interneto svetainėje nepaskelbti 2015-2016 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai. 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ 22 punktas nustato, kad Viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje skelbiami ne mažiau kaip 2
praėjusių metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Mokyklos vidaus kontrolės procedūros nepakankamai užtikrina tinkamą korupcijos rizikos valdymą Mokykloje.
Mokyklai pateikta rekomendacija Užtikrinti Mokyklos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną.
 Utenos kultūros centro (toliau – Kultūros centro) direktoriaus 2016 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-36 patvirtinta Utenos kultūros centro korupcijos
prevencijos programa. Ji Kultūros centro interneto svetainėje paskelbta tik vidaus audito metu. Darbuotojai su programa nesupažindinti, nors programos
įgyvendinimo priemonių plane numatyta darbuotojus supažindinti su programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu.
Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 6 dalis nustato, kad programų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai ar šių įstaigų struktūriniai
padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje. Pagal Utenos kultūros centro korupcijos prevencijos programos 14
punktą už programos nuostatų vykdymą atsakingas Kultūros centro direktorius, o 16 punktas numato, kad už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal
kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
Programai įgyvendinti buvo parengtas priemonių planas, programoje numatytiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatytos priemonės, tačiau ne kiekvienam
uždaviniui, o bendros. Priemonių laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai nustatyti, tačiau nenustatytos siekiamos jų reikšmės.
Kultūros centras per visuomenės informavimo priemones ar interneto svetainėje neskelbė informacijos apie savo veiklą kovojant su korupcija ir programos
priemonių vykdymą. Kultūros centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane 4 punktu numatyta kiekvienų metų IV ketvirtyje Kultūros centro
interneto svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių ataskaitą. Tokia 2016 m. ataskaita Kultūros centro interneto svetainėje nepaskelbta.
Darbuotojų mokymų korupcijos prevencijos klausimais nevykdomas.
Vidaus audito metu nustatyta, kad Kultūros centro korupcijos prevencijos programos koordinavimas bei stebėsena nebuvo vykdomi – neužtikrino, kad būtų
įgyvendintos numatytos priemonės.
Patvirtinus Utenos kultūros centro 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programą, neužtikrintas jos priemonių įgyvendinimas bei įgyvendinimo stebėsena,
tinkamas informavimas apie veiklą kovojant su korupcija, nesilaikant Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 6 dalies reikalavimo užtikrinti kovos su korupcija
programos įgyvendinimą ir 10 straipsnio 3 dalies reikalavimo per visuomenės informavimo priemones bei kitais būdais teikti informaciją apie savo veiklą kovojant su
korupcija. Kultūros centre nesivadovaujama Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-341, 27 punktu. Kultūros centro vidaus kontrolės procedūros neužtikrina tinkamo korupcijos rizikos valdymo Kultūros
centre.
Utenos kultūros centrui pateikta rekomendacija užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, įgyvendinimo stebėseną ir viešinimą.
4.
Antikorupciniu požiūriu vertinti
Teisės aktų
Nuolat
Mažinamos
Antikorupciniu
Nereikalingas
Administracijos
norminių teisės aktų projektus.
projektų rengėjai,
prielaidos galimam
požiūriu įvertintų
direktorius,
Administracijos
korupcijos
teisės aktų projektų
asmuo, atsakingas
Juridinio skyriaus
pasireiškimui
skaičius per vienerius
už korupcijos
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vyr. specialistai,
Antikorupcijos
komisija

reguliuojamuose
visuomeniniuose
santykiuose.

metus.

prevenciją
Savivaldybėje

Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Teisės aktų projektai (sprendimų projektai) (30). Susipažinti su sprendimų projektų antikorupcinio vertinimo pažymomis galima:
http://193.219.12.10:8080/ResolutionProjects.aspx
2017-01-19 SP-14
2017-02-15 SP-49
2017-02-15 SP-54
2017-02-15 SP-58
2017-03-22 SP-63
2017-03-22 SP-65
2017-03-23 SP-87
2017-04-19 SP-99
2017-04-19 SP-112
2017-04-19 SP-128
2017-04-20 SP-137
2017-04-20 SP-145
2017-04-20 SP-149
2017-05-18 SP-161
2017-05-18 SP-162
2017-05-18 SP-165
2017-06-22 SP-185
2017-06-22 SP-187
2017-06-22 SP-188
2017-06-22 SP-190
2017-08-24 SP-228
2017-09-20 SP-262
2017-09-20 SP-267
2017-10-19 SP-296
2017-11-23 SP-307
2017-11-23 SP-309
2017-11-23 SP-315
2017-11-23 SP-330
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2018-12-14 SP-349
2018-12-14 SP-362
5.
Siekti didinti viešųjų pirkimų
apimtis per Centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau – CPO),
atsižvelgiant į CPO prekių ir
paslaugų kataloge pateiktų prekių,
paslaugų ir darbų asortimentą.

Administracijos
Viešųjų pirkimų
skyrius

Nuolat

Efektyvesnis ir
skaidresnis viešųjų
pirkimų atlikimas.

Administracijai
reikiamas prekes,
darbus ir paslaugas,
nurodytas CPO prekių
ir paslaugų kataloge,
įsigyti tik iš Centrinės
perkančios
organizacijos.

Nereikalingas

Administracijos
direktorius

Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Per finansinius 2017 metus Utenos rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų skyrius įvykdė 541 pirkimą (įskaitant tarptautinius, supaprastintus, mažos vertės), iš jų 51 (9,43 %)
pirkimas buvo įvykdytas naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu (iš jų prekių pirkimų – 12, paslaugų pirkimų- 39).
6.
Vykdyti asmenų, siekiančių eiti
Savivaldybės
Prieš skiriant į Įvertinamas asmens
Kreipimųsi į STT
Nereikalingas
Savivaldybės
arba einančių Administracijoje ar įstaigos vadovas,
pareigas
patikimumas ir
skaičius.
įstaigos vadovas,
Savivaldybės įstaigose pareigas,
Administracijos
mažinama korupcijos
Administracijos
priėmimo į pareigas tikrinimo
Bendrųjų reikalų
pasireiškimo
direktorius
tvarką, vadovaujantis Lietuvos
skyrius
tikimybė priimant į
Respublikos korupcijos
pareigas tik
prevencijos įstatymo 9 straipsnio
nepriekaištingos
6 dalimi.
reputacijos asmenys.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Kreipimųsi į STT skaičius – 3
7.
Pakeisti Tarnybinių lengvųjų
Administracijos
2016 m. II
Patikslinti tarnybinių Pakeistos Tarnybinių
Nereikalingas
Administracijos
automobilių naudojimo iš Utenos Bendrųjų reikalų
ketvirtis
automobilių
lengvųjų automobilių
direktorius
rajono savivaldybės biudžeto
skyrius
naudojimosi tvarką iš naudojimo iš Utenos
išlaikomose biudžetinėse įstaigose
Utenos rajono
rajono savivaldybės
taisykles, patvirtintas Utenos
savivaldybės
biudžeto išlaikomose
rajono savivaldybės tarybos 2007
biudžeto išlaikomose biudžetinėse įstaigose
m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.
biudžetinėse
taisyklės.
TS – 263.,,Dėl tarnybinių
įstaigose ir sukurti
lengvųjų automobilių naudojimo
efektyvią tarnybinių
iš Utenos rajono savivaldybės
lengvųjų automobilių
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biudžeto išlaikomose biudžetinėse
naudojimo kontrolę.
įstaigose taisyklių patvirtinimo“.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2016 m. gegužės 26 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-167 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse
įstaigose“ patvirtino Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisykles.
8.
Teisės aktų analizės
Administracijos
Nuolat
Mažinti gyventojams Administracinę naštą
Nereikalingas
Administracijos
administracinės naštos mažinimo
skyriai, pagal
ir verslui tenkančią
mažinančių pakeistų
direktorius
aspektu atlikimas.
kompetenciją
administracinę naštą. teisės aktų skaičius.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Administracinę naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius – 4 vnt.
1. 2017 m. sausio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-14 „Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. 2. 2017 m.
kovo 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“. 3. 2017 m. spalio 26 d. Utenos
rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-270 „Dėl vienkartinių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. 2017 m.
lapkričio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams
asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9.

Sudaryti sąrašą pareigybių
(Savivaldybės administracijoje,
Savivaldybės įstaigose ir
įmonėse), į kurias prieš skirdama
asmenį, Savivaldybė,
Savivaldybės įstaiga ar įmonė
pateiks rašytinį prašymą STT dėl
informacijos apie šias pareigas
siekiantį eiti asmenį ir minėtą
sąrašą skelbti savivaldybės
interneto tinklalapyje.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją
Savivaldybėje

2016 m. III
ketvirtis

Kokybiškas ir
efektyvus Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos įstatymo
9 straipsnio 6 dalies
įgyvendinimas.

Sudarytas ir paskelbtas
sąrašas pareigybių
(savivaldybės
administracijoje,
savivaldybės įstaigose
ir įmonėse), į kurias
prieš skirdama
asmenį, savivaldybė,
savivaldybės įstaiga ar
įmonė pateiks rašytinį
prašymą STT dėl
informacijos apie šias
pareigas siekiantį eiti
asmenį.

Nereikalingas

Antikorupcijos
komisija

Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
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2016 m. III ketvirtyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos rekomendacijomis, sudarytas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, Savivaldybė pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos
apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį. Minėtas sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.
10. Parengti Utenos rajono
Administracijos
2017 m. III
Kokybiškas ir
Parengtas ir paskelbtas Nereikalingas
Antikorupcijos
savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų
ketvirtis
efektyvus Lietuvos
Utenos rajono
komisija
darbuotojų pagal tarptautinį
skyrius
Respublikos viešųjų
savivaldybės
protokolą ar tradicijas gautų
ir privačiųjų interesų administracijos
dovanų perdavimo, įvertinimo,
derinimo
darbuotojų pagal
apskaitos, saugojimo ir
valstybinėje
tarptautinį protokolą ar
eksponavimo tvarkos aprašą.
tarnyboje įstatymo
tradicijas gautų
14 straipsnio 2 ir 3
dovanų perdavimo,
dalies
įvertinimo, apskaitos,
įgyvendinimas.
saugojimo ir
eksponavimo tvarkos
aprašas.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AĮ-1005 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pagal
tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Utenos rajono
savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.
ANTRASIS TIKSLAS – šalinti prielaidas, kurios sudaro Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi
savanaudiškiems tikslams.

11.

II.
UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI, KAD GYVENTOJAMS BŪTŲ SUDARYTA GALIMYBĖ ANONIMIŠKAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE SAVIVALDYBĖS IR
SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKLĄ,
ĮTRAUKTI Į KORUPCIJOS PREVENCIJĄ VISUOMENĘ
Informuoti visuomenę apie
Antikorupcijos
Nuolat
Supažindinti
Paskelbtų posėdžių, jų Nereikalingas
Administracijos
vykdomą Antikorupcijos
komisija
gyventojus su
darbotvarkių, posėdžių
direktorius
komisijos veiklą.
korupcijos
protokolų skaičius.
prevencijos ir
kontrolės
galimybėmis.
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Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2017 m. vyko penki antikorupcijos komisijos posėdžiai. Gyventojai buvo informuoti apie posėdžių laiką ir darbotvarkę. Posėdžių protokolai paskelbti interneto svetainėje,
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Taip pat interneto svetainėje galima susipažinti su antikorupcinės komisijos 2017 metų darbo planu.
12. Tirti skundus, pranešimus, kitą
Institucijos pagal
Gavus skundą, Nustatomi
Išnagrinėtų skundų
Nereikalingas
Antikorupcijos
gautą informaciją apie korupcinio kompetenciją,
pranešimą ar
korupcinio pobūdžio skaičius.
komisija,
pobūdžio pažeidimus.
Antikorupcijos
kitą informaciją pažeidėjai ir šalinami
institucijų pagal
komisija
pažeidimai,
kompetenciją
įgyvendinami
vadovai
teisinės atsakomybės
neišvengiamumo
principai.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Nuo 2011 m. lapkričio 16 d. Utenos rajono savivaldybėje veikia nemokamas anomininis pasitikėjimo telefonas. Gyventojai visą parą gali pranešti apie korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veiklas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą ir kt.) savivaldybėje ar jai pavaldžiose įstaigose. Gyventojų pranešimai įrašomi į elektroninę
laikmeną. 2017 m. pranešimų negauta.
13. Užtikrinti, kad Administracijos
Administracijos
Nuolat
Gyventojai galės
Gaunamų pranešimų
Nereikalingas
Antikorupcijos
interesantai turėtų galimybę
Bendrųjų reikalų
anonimiškai
skaičius ir jo
komisija,
pareikšti savo nuomonę apie juos skyrius
informuoti
dinamika. Neigiamų ir
Administracijos
aptarnavusių Administracijos
Administraciją apie
teigiamų pranešimų
direktorius
tarnautojų elgesį.
jų aptarnavimą
santykis.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Gaunamų pranešimų skaičius – 2 (nėra susiję su administracijos tarnautojų elgesiu / korupcija)
TREČIASIS TIKSLAS – užtikrinti Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę, gyventojų dalyvavimą
tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus.
III.
UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR VIEŠINTI NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS
14.

Savivaldybės interneto svetainėje
skelbti korupcijos prevencijos

Antikorupcijos
komisija,

Kiekvienų metų
IV ketvirtis

Gyventojai bus
supažindinti su

Paskelbta ataskaita.

Nereikalingas

Antikorupcijos
komisija
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programos įgyvendinimo
priemonių ataskaitą.

Administracijos
Viešųjų ryšių
skyrius

Korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
rezultatais.

Rezultatai:
Atsižvelgiant į tai, kad informacija, kaip vykdomos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės rengiama sausio mėn., todėl
ataskaita savivaldybės interneto svetainėje skelbiama 2018 m. kovo mėn. už praėjusius metus. Už 2017 m. buvo teikiama ataskaita už 2016 metus.
http://www.utena.lt/index.php/korupcijos-prevencija/2-uncategorised/3580-korupcijos-prevencijos-programos

15.

Skelbti informaciją apie
Administracijos rengiamus
konkursus valstybės tarnautojo ar
įstaigos vadovo pareigoms užimti.

Administracijos
Bendrųjų reikalų
skyrius

Nuolat

Siekiant didinti
Savivaldybės
gyventojų
pasitikėjimą
Administracijos
organizuojamų
konkursų skaidrumu,
visuomenė bus
plačiau
informuojama apie
savivaldybės
rengiamus konkursus
valstybės tarnautojo
ar įstaigos vadovo
pareigoms užimti.

Organizuotų konkursų
valstybės tarnautojo ar
įstaigos vadovo
pareigoms užimti
skaičiaus ir skelbimų
paskelbtų
Administracijos
interneto tinklapyje
skaičiaus santykis.

Nereikalingas

Antikorupcijos
komisija

Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
14 paskelbtų konkursų
14 skelbimų Savivaldybės interneto svetainėje.
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16.

Plėtoti elektroninių paslaugų
teikimą fiziniams ir juridiniams
asmenims, nuolat atnaujinti
administracinių paslaugų teikimo
aprašymus.

Administracijos
Bendrųjų reikalų
skyrius,
Administracijos
Viešųjų ryšių
skyrius

Nuolat

Gyventojų
aptarnavimo kokybės
gerėjimas, paslaugų
suteikimo laiko
trumpėjimas.

Parengtų, paskelbtų ar
atnaujintų aprašymų
skaičius.

Nereikalingas

Administracijos
direktorius

Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Įstaigos, prisijungusios prie DVS - keičiamasi el. dokumentais: UAB „Utenos komunalininkas“, VšĮ Visuomenės sveikatos biuras , VšĮ Verslo informacijos centras, Utenos
kultūros centras, VšĮ Utenos ligoninė, Leliūnų socialinės globos namai, Utenos A. ir M Miškinių viešoji biblioteka, Utenos r. socialinių paslaugų centras, Utenos kraštotyros
muziejus, UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, VšĮ Utenos PSPC, UAB „Utenos vandenys", Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė", Utenos vaikų
lopšelis - darželis „Saulutė“, Utenos vaikų lopšelis - darželis „Pasaka“, Utenos vaikų lopšelis - darželis „Gandrelis“, Utenos vaikų lopšelis - darželis „Želmenėlis“, Utenos
mokykla - vaikų darželis „Varpelis“, Utenos mokykla - vaikų darželis „Eglutė“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis", Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utenos
Dauniškio gimnazija, Utenos „Saulės“ gimnazija, Utenos r. Užpalių gimnazija, Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Vyturių
progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis
centras, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Utenos meno mokykla, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Utenos specialioji mokykla - daugiafunkcis centras,
Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Utenos švietimo centras, Utenos daugiafunkcis sporto centras, Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, Utenos rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.
Nuolat (pagal poreikį) atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai.
KETVIRTASIS TIKSLAS – plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis.
IV.
UŽDAVINYS
VYKDYTI AKCIJAS, RENGINIUS, SEMINARUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS SAVIVALDYBĖJE IR SAVIVALDYBEI
PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE
17.

Informuoti visuomenę apie
Savivaldybėje vykdomą
korupcijos prevencijos veiklą ir
vykdomas antikorupcines
priemones.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją
Savivaldybėje

Nuolat pagal
vykdomų
priemonių
skaičių

Savivaldybės
interneto svetainėje
skelbiama
informacija skirta
šviesti Savivaldybės
gyventojus apie
vykdomas korupcijos
prevencijos

Reguliariai viešinama
informacija apie
vykdomas priemones.

Nereikalingas

Administracijos
direktorius
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priemones ir didinti
pasitikėjimą
Administracijos
darbu.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2017 m.Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ nuolat, pagal poreikį skelbiama, viešinama ir atnaujinama informacija apie vykdomas
antikorupcines priemones.
18. Organizuoti seminarą
Savivaldybės
Nuolat
Sumažės korupcijos
Seminarą išklaususių
Nereikalingas
Antikorupcijos
Savivaldybės institucijų ir įstaigų institucijų ir įstaigų
pasireiškimo
Savivaldybės
komisija
darbuotojams dėl teisės aktų
vadovai
tikimybė rengiant
institucijų ir įstaigų
projektų vertinimo antikorupciniu
teisės aktų projektus. darbuotojų skaičius.
požiūriu.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2017 m. balandžio 4 d. Anykščių menų inkubatoriuje vyko metodinės pagalbos seminaras ,,Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“. Seminaro metu buvo
analizuojami teoriniai ir praktiniai teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo aspektai. Seminare dalyvavo du Savivaldybės darbuotojai.
19. Didinti antikorupcinio švietimo
Administracijos
Nuolat
Supratimo apie
Antikorupcinio
Nereikalingas
Įstaigų vadovai,
priemonių vykdymą švietimo ir
Švietimo, sporto ir
korupciją didėjimas. švietimo priemonių
asmuo, atsakingas
Savivaldybei pavaldžiose
jaunimo reikalų
skaičius.
už korupcijos
įstaigose.
skyrius,
prevenciją
Antikorupcijos
Savivaldybėje
komisija
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Antikorupcinio švietimo priemonių skaičius apie 40.
Per ataskaitinį laikotarpį vykdytos priemonės:
 Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje. Vykdydama Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-341 ,,Dėl Utenos rajono
savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo" (2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-228 redakcija) patvirtintą Utenos rajono
savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą, gimnazija 2017 metais organizavo šias antikorupcinio švietimo priemones:
Gruodžio 8 d. gimnazijos komanda dalyvavo Utenos kolegijoje organizuotoje viktorinoje ,,InCorpore'2017“ ir laimėjo II vietą. Gimnazijos Mokinių taryba gruodžio
8 d. vykdė akciją, skirtą Antikorupcijos dienai paminėti, į kurią buvo įtraukti 346 gimnazistai. Gimnazijos debatų klubas visą savaitę rengė atvirus debatus
gimnazistams ,,Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką?“ Gimnazijos debatininkai buvo išvykę į Visagino ,,Verdenės“ gimnaziją, kurioje surengė debatus tema
,,Bausmės už kyšininkavimą turėtų būti sugriežtintos“. Gimnazija prisijungė prie Sąžiningumo mokyklų tinklo ir pasirašė Sąžiningumo deklaraciją. Gimnazijos
atstovas dalyvavo tinklo surengtuose mokymuose.
11










Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 2017 m. buvo vykdomos šios antikorupcinio švietimo priemonės: Patvirtinta lopšelio-darželio Korupcijos prevencijos
programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2019 metams. Paskelbta lopšelio-darželio internetinėje svetainėje kovos su korupcija programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas. Supažindinti darbuotojai su lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu. Įstaigos
internetiniame puslapyje paskelbtas metinis planuojamų viešųjų pirkimų planas. CVP IS viešinamos lopšelio-darželio sudarytos viešųjų pirkimų sutartys.
Utenos Krašuonos progimnazijos 2016 m. veiklos plane išsikelto uždavinio „Gerinti pageidaujamo elgesio, saugios mokymo(si) aplinkos kultūrą“ įgyvendinimui
viena iš priemonių numatyta antikorupcinės programos turinio integravimas į ugdymo procesą (pamokose ir kitose veiklose). 1 klasių mokiniai klasių valandėlių
metu aiškinosi sąvokas „netiesos sakymas“, „ pataikavimas“. 2 klasių mokiniai aiškinosi lyderio savybes. 3 klasių mokiniai klasių valandėlių metu diskutavo
temomis „tikra- netikra“, analizavo pataikavimo sąvoką. 4 klasių mokiniai pasaulio pažinimo pamokų metu nagrinėdami temą „Pelnas. Paklausa. Pasiūla“ aiškinosi
apie pinigų gavimo formas (Darbo užmokestis, pensija, pašalpa, kišenpinigiai, honoraras, kyšis. 6-7 klasių mokiniai dalyvaudami „Fair Play sporte ir gyvenime“
konkurse gilinosi į bendražmogiškąsias moralės ir etikos normas, analizavo kontraversiškas gyvenimo ir sporto vaizdo situacijas. 5-7 klasių mokiniai klasių
valandėlių metu dirba pagal metodines priemones, kuriose akcentuojamos savanorystės idėjos, teisingo, atsakingo darbo principai ir jų nauda. 8 klasių mokiniams
klasių valandėlių metu buvo organizuoti pokalbiai - diskusijos „Jaunimas prieš korupciją. Ar daug korupcijos Lietuvoje?“ (pagal metodinę priemonę
„Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“). Veiklos tikslas - ugdyti jaunų žmonių vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus
susiformuoti jų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. Visi 8 klasių mokiniai yra pasirinkę papildomą pamoką ir mokosi pagal patvirtintą Verslumo programą. Šių
pamokų metu mokiniams dėstomas kursas prieš korupciją. Mokiniai ruošė teminius plakatus prieš korupciją, kuriuos grupėmis pristatė vieni kitiems, viešino
matomo mokymosi erdvėse progimnazijoje. Istorijos pamokų metu vyresniųjų klasių mokiniai diskutavo Lietuvoje vykusius įvykius, kurie galimai turėjo korupcinių
veiksmų (vyriausybinėse, gydymo institucijose). Mokykloje organizuota popietė vyresniųjų klasių mokiniams „Skaidrumo laboratorija“, kurios metu vyko pokalbiai
– diskusijos korupcijos prevencijos temomis: „Kas yra korupcija?“, „Vokai skirti laiškams, o ne pinigams“, „Už kiek žmonės parduoda sąžinės balsą?“ ir
„Sąžiningumas mokykloje“; kūrė plakatus „Korupcijai – NE“. Pilietinė akcija vyresniųjų klasių mokiniams „Baltosios pirštinės“, kurios metu mokiniai išsakė savo
nuomones apie korupcijos žalą Valstybei bei kiekvienam piliečiui. Akcijos dalyviai buvo su baltomis pirštinėmis, kaip skaidrumo bei antikorupcinio judėjimo
palaikymo ženklą; dalino dryžuotus vokus. Neformaliojo švietimo veiklos metu (Informacinių technologijų) mokiniai mobiliuosiuose įrenginiuose parengė žodžių
debesis antikorupcine tema; medžiaga demonstruota informaciniame stende.
Utenos Vyturių progimnazijos 7-8 klasių mokiniai kartu su klasių vadovais 2017 m. gruodžio mėn. diskutavo korupcijos klausimais ir rengėsi bei dalyvavo
Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtame piešinių konkurse inicijuotame Panevėžio STT. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato imuniteto skyriaus
viršininkas Sergejus Dubinovas ir vyriausioji tyrėja Rita Martinkėnaitė apdovanojo mokinius ir dailės mokytoją Editą Ramelienę padėkos raštais.
Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras. 2017 m. gruodžio 7 dieną Dienos centro vaikai kartu su socialinėmis pedagogėmis paminėjo Tarptautinę antikorupcijos
dieną. Renginio dalyviams buvo paaiškinta, ką reiškia žodis ,,korupcija“, kokia pagrindinė korupcijos priežastis, kokios dvi pusės visada dalyvauja korupciniame
nusikaltime ir kt. Vaikai žiūrėjo filmą ir peržiūros metu aktyviai reiškė mintis antikorupcine tema. 2017 m. gruodžio 8 d. dailės ugdymo krypties būrelių mokiniai
Tarptautinę antikorupcijos dieną paminėjo suorganizavę piešinių parodą „Korupcijai – ne!“. Piešiniais siekta paskatinti jaunuolius domėtis korupcijos problema,
ugdyti nepakantumą šiam reiškiniui. Vykdydami antikorupcinį jaunimo švietimą ir siekdami atkreipti jaunimo dėmesį į korupcijos daromą žalą, gruodžio 9 dieną
Atviro jaunimo centro jaunuoliams organizuota diskusija „Kurkime Lietuvą be korupcijos“. Jaunimas analizavo kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnyba, mokesčių
vengimo, sukčiavimo, papirkimo, pareigų neatlikimo ir kt. padarinius.
Utenos švietimo centras. Remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa Utenos švietimo centro nariai dalyvavo 2017
m. gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės organizuotame seminare korupcijos prevencijos tema. Taip pat parengė Utenos švietimo centro korupcijos
prevencijos programą ir priemonių planą 2017-2019 m., kurį skelbia internetinėje svetainėje. Remiantis planu įgyvendino šias veiklas: Dalyvauti šalies mastu
12









20.

rengiamuose mokymuose, konsultacijose ir kituose renginiuose antikorupcijos tema; Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą informaciją dėl galimų
korupcinio pobūdžio veikų; Vykdyti viešuosius pirkimus; Centro internetinėje svetainėje paskelbti 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių
planą; Įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skelbimas internetinėje svetainėje; Projekto „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ Projekto
„Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“ Vykdant projektą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“ organizuoti šie mokymai:
„Skaitmeninė tapatybė kaip tikslingo savęs pateikimo virtualioje erdvėje įrankis”, 2017 m. sausio 24 d. Dalyvavo 30 suaugusiųjų. „Socialinių tinklų praktinio
panaudojimo galimybės“, 2017 m. lapkričio 23 d. Dalyvavo 26 suaugusieji. Mokymosi metu dalyviai įgijo žinių apie galimą korupcijos pasireiškimą socialiniuose
tinkluose, kokios yra prevencijos ir saugumo priemones.
Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko antikorupcinio švietimo priemonių vykdymas-švietėjiški antikorupciniai renginiai, didinantys gimnazijos bendruomenės
supratimą apie korupciją, plėtojantys antikorupcinę kultūrą. Gimnazija yra „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ narė, todėl buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos
diena, II klasės mokiniai sukūrė skaidrumo vėliavą. Dalyvavo apie 25% mokinių. Atliktas tyrimas ,,Vertybės'', kurio metu išsigrynintos trys didžiausios klasės
vertybes ir trys taisytini dalykai klasėje. Tyrimą atliko I - II klasių mokiniai (apie 40% ). Per 2017 m. rugsėjo - gruodžio mėn. įvyko 2 renginiai, kuriuose dalyvavo
ne mažiau kaip 50% gimnazijos mokinių.
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2017 m. gruodžio 8 d. vykdė: Video paskaitos „Visuomenės teisinis švietimas - korupcija“, skirtos Tarptautinei
antikorupcijos dienai paminėti, žiūrėjimas ir aptarimas - https://www.youtube.com/watch?v=95-rDfqZ31Q
Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro darbuotojai (direktoriaus pavaduotoja socialinei priežiūrai ir globai, vyr. socialinė darbuotoja ir vyr. socialinė
pedagogė) dalyvavo 2017-12-19 Utenos raj. savivaldybėje vykusiame seminare korupcijos prevencijos tema.
Utenos Užpalių gimnazijoje 2017 m. klasių vadovų suplanuotose veiklose integruotos sąvokos (atitinkančios mokinių amžių), kurios siejamos su korupcija
(draugystė, draugiškumas, atsakomybė, sąžiningumas, pagalba ir kt.). Tai galime rasti prevencinėje programoje „Raktas į sėkmę“. 4 klasių mokiniai, rinkdami klasės
seniūną diskutavo apie papirkinėjimą, korupcinius ir teisingus rinkimų būdus, kuriais gali būti išrenkami asmenys į atsakingus postus, kokių savybių žmogui reikia,
kad juo galima būtų pasitikėti ir pan. 9 -11 kl. mokiniams pilietinių pagrindų pamokų metu diskutuota antikorupcinėmis temomis: Grėsmės Lietuvai; Kaip keičiasi
grėsmės? Ar jos pastovios, ar kintančios? Vyko susitikimas su spec. pajėgų saugumo ekspertu A. Naviu. Akcentuota korupcija, kaip viena iš naujų grėsmių. 10-11
kl. mokiniai dalyvavo teisinių žinių konkurse „Temidė“. 10-12 kl. mokiniai istorijos pamokų metu diskutavo apie Lietuvoje vykusius įvykius, kurie galimai turėjo
korupcinių veiksmų, jų įtaka žmonėms, politinėms partijoms. (Temos „Šiuolaikinės Lietuvos aktualijos‘ Žiniasklaidos vaidmuo visuomenėje“).
Saldutiškio pagrindinė mokykla 2017 m. su dailės mokytoja Jovita Paukštyte ir 5 -10 klasės mokiniais dalyvavo emblemų ir logotipų konkurse tarptautinei
korupcijos dienai paminėti ir buvo apdovanoti padėkos raštais.
Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė" 2017 m. organizavo video paskaitą antikorupcine tematika bendruomenės susirinkimo metu.
Organizuoti Savivaldybės
Administracijos
Nuolat
Savivaldybės
Seminare dalyvavusių Nereikalingas
Antikorupcijos
institucijų ir įstaigų darbuotojams direktorius,
institucijų ir įstaigų
asmenų skaičius.
komisija
seminarą antikorupcijos tema.
Savivaldybės
darbuotojai bus
įstaigų vadovai,
geriau supažindinti
asmuo, atsakingas
su korupcijos
už korupcijos
pasekmėmis ir
prevenciją
prevencinėmis
Savivaldybėje
priemonėmis.
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Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2017 m. spalio 25 d. Utenos rajono savivaldybės atstovai Valstybės biudžetinės įstaigos ,,Utenos socialinės globos namai“ darbuotojams vedė mokymus šiomis temomis:
,,Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų viešajame sektoriuje apžvalga“, ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigose“, ,,Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo reikšmė kuriant korupcijai atsparią aplinką“. Darbuotojai įgijo žinių apie antikorupcinę teisinę sistemą ir prevenciją bei patobulino bendrąsias
kompetencijas.
21. Vykdyti korupcijos prevencijai
Savivaldybės
Nuolat
Ugdyti pilietiškumą
Korupcijos prevencijai Nereikalingas
Antikorupcijos
skirtą švietimą Savivaldybės
įstaigų vadovai,
ir nepakantumą
skirtų renginių bei
komisija
institucijose ir įstaigose.
asmuo, atsakingas
korupcijai.
juose dalyvavusių
už korupcijos
asmenų skaičius.
prevenciją
Savivaldybėje
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
Gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Panevėžio valdyba organizavo seminarą, skirtą
paminėti gruodžio 9 d. minimą Tarptautinę antikorupcijos dieną. Seminaro metu Savivaldybės įstaigų darbuotojai buvo supažindinti su antikorupcijos aplinkos kūrimu
įstaigose, supažindinti su naujausiais atliktais tyrimais, pasidalinta gerąja patirtimi.
22. Atlikti prevencinį patikrinimą dėl Antikorupcijos
Kiekvienų metų Visų Savivaldybės
Patikrintų
Nereikalingas
Antikorupcijos
Savivaldybės kontroliuojamų
komisija
II ketvirtyje
kontroliuojamų
Savivaldybės
komisija
įmonių interneto svetainėse
įmonių interneto
kontroliuojamų įmonių
teikiamos informacijos apie
svetainėse bus skiltis svetainių skaičius.
korupcijos prevenciją.
,,Korupcijos
Pateiktų
prevencija“.
rekomendacijų
skaičius.
Numatyta priemonę įgyvendinti 2018 m. II ketvirtyje.
23. Vykdyti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo
Savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse stebėseną.
Gavus iš Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių išvadas
dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės, parengti ir pateikti
STT apibendrintą išvadą dėl

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevenciją
Savivaldybėje

Kiekvienų metų
IV ketvirtyje

Visos Savivaldybės
kontroliuojamos
įmonės pateikia
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo
išvadas. Išvados
atitinka tokio
pobūdžio

Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių
pateiktų motyvuotų
išvadų skaičius.

Nereikalingas

Antikorupcijos
komisija
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korupcijos pasireiškimo tikimybės
dokumentams
Savivaldybės kontroliuojamose
keliamus
įmonėse.
reikalavimus.
Rezultatai:
Priemonė įgyvendinta.
2017 m. III ketvirtyje penkios Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko viešųjų pirkimų vykdymo srityje.
UAB ,,Utenos vandenys“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko viešųjų pirkimų srityje, užterštumo koncentracijos nuotekose kontrolės vykdymo srityje bei
planavimo ir prisijungimo sąlygų išdavimo srityje.
UAB ,,Utenos komunalininkas“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko supaprastintų viešųjų pirkimų srityje.
UAB ,,Utenos butų ūkis“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko paramos teikimo, viešinimo, panaudojimo kontrolės srityje.
UAB ,,Utenos autobusų parkas“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko keleivių vežimo miesto ir priemiesčio maršrutais srityje.
Gavus iš Savivaldybės kontroliuojamų įmonių išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, parengta ir STT pateikta apibendrinta išvada dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.
24. Įvertinti Savivaldybės
Antikorupcijos
2018 m. I
Mažinamos
Įvertintų Savivaldybės Nereikalingas
Antikorupcijos
kontroliuojamų įmonių paramos
komisija
ketvirtyje
prielaidos galimam
kontroliuojamų įmonių
komisija
teikimo tvarkas.
korupcijos
paramos teikimo
pasireiškimui
tvarkų skaičius /
Savivaldybės
pateiktų
kontroliuojamų
rekomendacijų
įmonių paramos
skaičius.
teikimo srityse.
Rezultatai:
Numatyta priemonę įgyvendinti 2018 m. I ketvirtyje.
25. Savivaldybės kontroliuojamas
Antikorupcijos
Nuolat / pagal
Supratimo apie
Antikorupcinio
Nereikalingas
Antikorupcijos
įmones šviesti antikorupcinėmis
komisija
poreikį
korupciją didėjimas. švietimo priemonių
komisija
temomis.
skaičius.
Rezultatai:
Numatyta priemonę įgyvendinti 2018 m.
26. Savivaldybės kontroliuojamų
Savivaldybės
Nuolat / pagal
Visuomenė turės
Savivaldybės
Nereikalingas
Antikorupcijos
įmonių interneto svetainėse
kontroliuojamų
poreikį
galimybę susipažinti kontroliuojamų įmonių
komisija /
skelbti ir viešinti informaciją apie įmonių vadovai
su Savivaldybės
interneto svetainėse
Savivaldybės
Savivaldybės kontroliuojamų
kontroliuojamų
paskelbtos
kontroliuojamų
įmonių suteiktą paramą (kam
įmonių teikiama
informacijos apie
įmonių vadovai
parama skiriama ar neskiriama).
parama (kam parama skiriama / neskiriama
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Rezultatai:
Numatyta priemonę įgyvendinti 2018 m.
27. Atlikti patikrinimą dėl
Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių korupcijos prevencijos
programų ir priemonių planuose
numatytų priemonių
įgyvendinimo.

Antikorupcijos
komisija

Kiekvienų metų
II ketvirtyje

skiriama ar
neskiriama).

paramą skaičius.

Visos Savivaldybės
kontroliuojamos
įmonės turės
parengtas ir
patvirtintas
korupcijos
prevencijos
programas ir
priemonių
įgyvendinimo planus.

Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių
patvirtintų programų
skaičius / Priemonių
planuose numatytų,
įgyvendintų priemonių
skaičius.

Nereikalingas

Antikorupcijos
komisija

Rezultatai:
Numatyta priemonę įgyvendinti 2018 m. II ketvirtyje.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Virginija Maniušytė, tel. (8 389) 63 987, el. p. virginija.maniusyte@utena.lt
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