PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 16-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2003 m. lapkričio 13 d. Nr. 170
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.IX-711
patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymu, priimtu Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-904, ir
atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją, Palangos miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti pridedamus:
1. Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programą.
2. Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių
planą.

Meras

Pranas Žeimys

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 170
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Palangos miesto savivaldybės taryba, įgyvendindama kovos su korupcija ir korupcijos
prevencijos priemones, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu
Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Korupcijos
prevencijos įstatymu, priimtu Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-904, ir kitais teisės
aktais, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją.
Palangos miesto savivaldybės administracijoje dirba 82 darbuotojai. 56 yra valstybės
karjeros tarnautojai, kiti 26 dirba pagal darbo sutartis. Daugelis darbuotojų savo veikla yra susiję su
aptarnavimu, tikrinimu, konsultavimu ir švietimu. Darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti
pakankamai daug progų atsirasti korupcijai.
Suprasdama, kad korupcijos pasireiškimo rizika ir galimybės yra labai realios, Palangos
miesto savivaldybės taryba priima sprendimą įgyvendinti radikalias korupcijos prevencijos ir kovos
su korupcija priemones, išdėstytas Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programoje. Ši
strategija grindžiama pasaulyje visuotinai pripažintais principais: ilgalaikiškumu,
nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės švietimu ir jos parama.
II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Užtikrinti Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą,
atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi. Ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis
užkirsti kelią korupcijai.
2. Korupcijos prevencija siekiama sumažinti ir pašalinti korupcijos atvejus kaip trukdžius
savivaldos sistemos plėtrai, didinti paslaugų teikimo kokybę. Todėl reikia:
2.1. teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis sukurti ir įdiegti veiksmingą, nuolatinę
prevencinę antikorupcinę sistemą bei procedūras, užtikrinti šių procedūrų veiksmingą
įgyvendinimą;
2.2. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės sritis ir sąlygas korupcijai
atsirasti ir plisti, teikti siūlymus, kaip tobulinti rizikos sričių procedūras;
2.3. kurti kovos su korupcija nuostatas.
III. KOVOS SU KORUPCIJA STRATEGIJA SAVIVALDYBĖJE
3. Kompleksiniai kovos su korupcija veiksmai:
3.1. atitinkamas politinis prioritetas (suteikiamas vietinės valdžios) antikorupciniams
veiksmams, ypač asmeninis etinio elgesio pavyzdys;
3.2. reguliarus darbuotojų darbo įvertinimas;
3.3. sistemos, leidžiančios darbuotojams saugiai informuoti apie pastebėtus tarnybinius
nusižengimus, kūrimas;
3.4. veiksmingos asmenų skundų ir pareiškimų sistemos sukūrimas, galimybių pranešti apie
finansinius pažeidimus sudarymas;
3.5. Savivaldybės administracijos veiksmų viešumas;
3.6. tarnautojų asmeninės atsakomybės už priimtus sprendimus stiprinimas;
3.7. darbuotojų atrankos proceso administracijoje reorganizavimas;
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3.8. informacijos apie administracijos prioritetus, tikslus, veiksmus, veiklos rezultatus
teikimas.
IV. KOVOS SU KORUPCIJA STRATEGIJOS PRINCIPAI
4. Diegti veiksmingas prevencines priemones, kurios korupciją darytų beprasmišką.
5. Nustatyti korupcijos atvejų atskleidimo racionalius metodus, didinančius korupcijos faktų
atskleidimo tikimybę.
6. Tobulinti korupcijos atvejų tiriamąjį darbą, padedantį surinkti korupcinės veiklos įkalčius.
7. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis keičiantis reikalinga informacija ir teikti būtiną
pagalbą.
8. Teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis sukurti ir įdiegti nuolatinę prevencinę
antikorupcinę sistemą ir procedūras, užtikrinti šių procedūrų veiksmingą įgyvendinimą.
Vienas iš svarbiausių kovos su korupcija principų - korupcijos prevencija. Prevencinių priemonių
veiksmingumas priklauso nuo to, ar teisingai nustatytos ne tik rizikingos sritys, bet ir procedūros,
kurias atliekant yra didelė galimybė sukčiauti. Todėl reikia griežtai kontroliuoti rizikingiausias
korupcijos sritis. Tam būtina įdiegti rizikos tyrimo sistemą ir priemones, teikiančias galimybę
fiksuoti Savivaldybės darbuotojų nusižengimus. Vykdant korupcijos prevenciją pirmiausia reikia
atlikti apžvalgą, parengti detalią analizę, kurioje atsispindėtų tokie aspektai:
personalo politika ir praktika;
veiklos sričių, kuriose yra didžiausia korupcijos rizika, nustatymas ir įvertinimas,
informacijos šaltinių, padedančių atskleisti korupcijos faktus, nustatymas;
personalo vertinimas individualizuojant atsakomybę ir atskaitomybę. Didelę reikšmę
vykdant korupcijos prevenciją turi personalo ir visos bendruomenės švietimas, jų įtraukimas į kovą
su korupcija. Veiksmingi metodai - susitikimai su visuomene, jos apklausos (anketos), diskusijos,
pokalbiai, informacija interneto svetainėje, žiniasklaidoje ir kt.
9. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės sritis ir sąlygas jai atsirasti
bei plisti, teikti siūlymus, kaip tobulinti rizikos sričių procedūras.
10. Siekiant parengti veiksmingą korupcijos atvejų atskleidimo sistemą būtina:
10. 1. įdiegti organizacinę problemų atskleidimo sistemą;
10. 2. tikrinti informacijos šaltinių patikimumą.
11. Kurti kovos su korupcija nuostatas.
Antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama visuomenės švietimo dalis, kuria siekiama
puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos
valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Antikorupcinės kovos
procesas turi vykti nuolat tobulinant jau esamas kovos su korupcija nuostatas, siekiant, kad
būtų įgyvendintas vienas pagrindinių principų - atlikti korupcinius veiksmus beprasmiška,
nes atsakomybė neišvengiama.
12. Visuomenės pasitikėjimas reikalauja, kad Savivaldybės tarnautojai visada elgtųsi
atsakingai, didžiuotųsi savo darbu ir laikytųsi aukščiausių profesinių standartų.
13. Pagrindiniai elgesio tarnyboje principai:
13.1. nešališkumo, t. y. visi sprendimai priimami vadovaujantis tik valstybės interesais,
negalima siekti finansinės naudos sau, artimiesiems ar draugams;
13.2. nepriklausomumo, t. y. negalimas joks finansinis priklausomumas nuo trečiųjų
asmenų ar organizacijų;
13.3. objektyvumo, t. y. atliekant visas funkcijas vadovautis objektyvumo kriterijais;
13.4. atsakomybės, t. y. atsakingumas visuomenei už savo sprendimus ir veiksmus.

3
V. PLANŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ
14. Įgyvendinant kovos su korupcija programos priemonių planus būtina nuolatinė
prevencinė kontrolė. Savivaldybės administracijos skyriai ir Savivaldybei pavaldžios įstaigos kas
pusmetį privalės atsiskaityti administracijos direktoriui. Visi minėtų įstaigų ir skyrių vadovai turės
patvirtinti, kad jiems pavaldūs darbuotojai laikosi kovos su korupcija principų, kad imasi veiksmų
savo kuruojamoms įstaigoms ir skyriams apsaugoti. Su programa susipažins visi darbuotojai,
asmeniškai pasirašydami.
15. Ši programa bus patalpinta Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu
www.palanga.lt, programa bus pateikta miesto žiniasklaidai.
16. Šios programos nuostatos ir antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir
papildomos kas pusę metų.
_____________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 170
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Įgyvendinimo tikslai
2
Glaudžiai bendradarbiauti su Specialiųjų
tyrimų tarnyba atliekant korupcijos rizikos
analizę Palangos miesto savivaldybės veiklos
srityse
Įvertinti informaciją, reglamentuotą Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9
straipsnio 3 dalimi, apie kandidatus į laisvas
pareigybes
Kontroliuoti, kaip savivaldybės įstaigose
laikomasi
teisės
aktų
nuostatų,
reglamentuojančių darbuotojų priėmimą į
darbą ir tarnautojų priėmimą į valstybės
tarnybą
Organizuoti valstybės tarnautojų mokymą,
susijusį su tarnybinės etikos ir antikorupcinio
elgesio standartų ugdymu ir laikymusi
Kontroliuoti, kaip laikosi viešųjų ir privačių
interesų derinimo tvarkos savivaldybės
tarnautojai, kiti darbuotojai, tarybos nariai
Kontroliuoti piliečių prašymų ir skundų
nagrinėjimą, siekiant išvengti nepagrįsto jų
vilkinimo, kad nebūtų sudaromos prielaidos
korupcijai
Įrengti telefono ,,karštąją liniją“, skatinant
gyventojus pranešti apie korupcinius teisės
pažeidimus, nustatyti tiesioginį visuomenės ir
antikorupcinių institucijų ryšį
Užtikrinti teisingą, nekorumpuotą aprūpinimo
savivaldybės socialiniu būstu eilių sudarymą
(parengti
kompiuterinę
programą,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
įstatymais, poįstatyminiais aktais)
Užtikrinti skaidrų pašalpų skyrimą socialiai
remtiniems asmenims, naujai tvirtinant
kompensacijų, pašalpų ir viešųjų paslaugų
skyrimo tvarką, informuoti apie tai miesto
bendruomenę žiniasklaidoje
Kontroliuoti viešųjų pirkimų komisijos darbą,
šių pirkimų konkursų rezultatus skelbti
žiniasklaidoje

Įgyvendinimo laikas
3
Nuolat

Atsakingas skyrius,
darbuotojas
4
Meras,
Administracijos
direktorius

Nuolat

Meras,
Administracijos
direktorius

Nuolat

Administracijos
direktorius

2004 m. I ketvirtis

Administracijos
direktorius

Nuolat

Administracijos
direktorius,
Etikos ir procedūrų
komisija
Administracijos
direktorius,
skyrių vedėjai

Nuolat

2004 m. I ketvirtis

Administracijos
direktorius

Iki 2003-12-31

Turto skyriaus vedėja Z.Strikaitienė

Nuolat

Socialinės rūpybos
skyriaus vedėja G.
Kavarzienė

Nuolat

Administracijos
direktorius

2
1
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

2
Užtikrinti teisingą ir viešą nekilnojamojo turto
grąžinimo teisėtiems savininkams klausimų
sprendimą: parengti kiekvieno piliečio asmens
bylą, sudaryti sąlygas su ja susipažinti
suinteresuotiems piliečiams
Teikti
visuomenei
informaciją
apie
privatizuojamus objektus ir jų kainas
Savivaldybės institucijų priimtus norminius
sprendimus bei visuomeniškai svarbių
sprendimų projektus skelbti žiniasklaidoje
Užtikrinti viešųjų paslaugų (licencijų, leidimų,
kvotų ir pan.) gavimo ir jų panaikinimo
aiškumą ir reikalavimų viešumą
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Nuolat

Nuolat
Nuolat
Nuolat

Išvengti vaikų ir jų tėvų teisių pažeidimų, Nuolat
priimant moksleivius į mokyklą, užtikrinant
priėmimo sąlygų skaidrumą
Užkirsti kelią brandos atestatų, pagrindinio Nuolat
išsilavinimo pažymėjimų ir kitų dokumentų
klastojimui bei neteisėtam jų išdavimui
Organizuoti miesto vidurinių mokyklų 2004 m. I pusmetis
moksleivių konkursą antikorupcine tema
Visose miesto sveikatos priežiūros įstaigų 2003 m. IV ketvirtis
skelbimų lentose pateikti visą informaciją apie
mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Keičiantis tvarkai ir įkainiams, informaciją
nuolat atnaujinti
Skatinti bendruomenę išrinkti atstovų tarybą
2004 m. I pusmetis
Miesto laikraščiams organizuoti konkursą ir Kasmet
nustatyti geriausią straipsnį antikorupcine tema
Sudaryti darbo grupę kovos su korupcija 2003 m. IV ketvirtis
programai įgyvendinti ir kontroliuoti
__________________
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Turto skyriaus vedėja Z. Strikaitienė

Turto skyriaus vedėja Z. Strikaitienė
Bendrojo skyriaus
vedėja S. Jakštienė
Verslo skyrius,
Architektūros ir urbanistikos skyrius,
Komunalinio ūkio
skyrius
Švietimo skyriaus
vedėjas L. Šidlauskas
Švietimo skyriaus
vedėjas L. Šidlauskas
Švietimo skyriaus
vedėjas L. Šidlauskas
Savivaldybės gydytoja P. Juozauskienė
Meras
Administracijos
direktorius
Meras,
Administracijos
direktorius

