Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programa
Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programa patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-33 1.1 punktu.
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programa parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-904, Seimo
2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta kovos su korupcija programa bei Seimo 2006
m. sausio 12 d. nutarimu Nr. X-486 „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos
antikorupciniais teisės aktais.
2. Antikorupcijos programa reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės
administracijos ir jos padalinių kovos su korupcija tikslus ir uždavinius, bendrąsias ir specialiąsias
korupcijos prevencijos priemones, korupcinių pažeidimų tyrimą ir visuomenės dalyvavimą,
įgyvendinant šią programą.
3. Korupcijos sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
įstatymo 2 straipsnis, kuriame „korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis
ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos
(dovana, paslauga, pažadai, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų
pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba
neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui ar šią
naudą priimant, už atlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas
pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas“.
4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios: kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jei jos padarytos viešojo administravimo
sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos –
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais
įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar
iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama
kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
5. Korupcijos požymiai tiek valstybės tarnyboje, tiek privačiame sektoriuje kenkia
valstybei ir jos teisės sistemai, todėl kovos priemonės turi būti nuoseklios ir visapusiškos.
6. Ši programa pagrįsta bendradarbiavimo su visuomene, korupcijos prevencijos ir
dirbančiųjų valstybės tarnyboje atsakomybės neišvengiamumo principais.
7. Antikorupcinė iniciatyva turi būti prieinama kiekvienam visuomenės nariui ir atitikti
jo lūkesčius, visokeriopai skatintina visuomenės parama numatytoms kovos su korupcija
priemonėms įgyvendinti, todėl būtinas glaudus valstybės institucijų bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis.
II. APLINKOS ANALIZĖ
8. Korupcijos prielaidos:
8.1. bendrosios (visuomenės pilietiškumo stoka, nesipriešinimas korumpuotiems
valstybės tarnautojams ir pasyvumas antikorupcinėje veikloje);

8.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos, kontrolės
sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas, profesinių elgesio kodeksų nebuvimas
valstybės tarnyboje ir svarbiausių etikos principų nesilaikymas);
8.3. institucinės (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai,
motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys,
darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje).
9. Palangos miesto savivaldybės administracijos korupcijos prielaidos:
9.1. galimybė politikams dėl asmeninio suinteresuotumo įtakoti priimamus
sprendimus;
9.2. įstatymai ir jų lydimieji aktai, sudarantys sąlygas pasinaudoti tarnybine padėtimi
dėl asmeninės naudos;
9.3. galimybė vienam darbuotojui priimti abejones keliančius sprendimus dėl valstybės
lėšų ir kito turto;
9.4. nepakankama darbuotojų ir Administracijos padalinių kontrolė;
9.5. pareigybių aprašymų, pareiginių instrukcijų ir struktūrinių padalinių veiklos
nuostatų netobulumas;
9.6. tiesioginės asmeninės atsakomybės ir atskaitomybės nebuvimas;
9.7. tinkamų sąlygų atskirų ūkio subjektų sąžiningai konkurencijai nesudarymas ir kita.
III. KORUPCIJOS PASEKMĖS
10. Korupcijai pažeidus visuomeninius santykius, sukeliamas pasekmes sąlyginai
galima suskirstyti į 4 grupes:
10.1. ekonominę (korupcijai pažeidus rinkos sistemą, gali sumažėti Palangos miesto
ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti prekių ir paslaugų kokybė, blogėti investicinė
veikla, silpnėti verslininkų pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis ir pan.);
10.2. socialinę-politinę (atsiranda socialinė įtampa, veikianti Palangos miesto
ekonomiką ir politinį stabilumą, mažėja piliečių pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis ir
demokratija, jos principais; didėja autokratinės ideologijos populiarumas, mažėja politinė
konkurencija, atsiranda sąlygos politinei korupcijai plisti ir pan.);
10.3. valstybinio valdymo (blogėja viešojo administravimo kokybė, atsiranda
neoficiali sprendimų priėmimo sistema, stiprėja organizuoto nusikalstamumo ryšiai su
korumpuotais valstybės tarnautojais, politikais);
10.4. tarptautinių santykių (dėl korupcijos apraiškų Palangos mieste mažėja
Savivaldybės prestižas, prarandama dalis galimų tarptautinių investicijų ir pan.).
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Užtikrinti Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo
skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi. Ilgalaikėmis priemonėmis ir
procedūromis užkirsti kelią korupcijai.
12. Korupcijos prevencija siekiama sumažinti ir pašalinti korupcijos atvejus kaip
trukdžius savivaldos sistemos plėtrai, didinti paslaugų teikimo kokybę. Todėl reikia:
12.1. teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis sukurti ir įdiegti veiksmingą,
nuolatinę prevencinę antikorupcinę sistemą bei procedūras, užtikrinti šių procedūrų veiksmingą
įgyvendinimą;
12.2. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės sritis ir sąlygas korupcijai
atsirasti ir plisti, teikti siūlymus, kaip tobulinti rizikos sričių procedūras;
12.3. kurti kovos su korupcija nuostatas.
V. KOVOS SU KORUPCIJA STRATEGIJA SAVIVALDYBĖJE

13. Kompleksiniai kovos su korupcija veiksmai:
13.1. atitinkamas politinis prioritetas (suteikiamas vietinės valdžios) antikorupciniams
veiksmams, ypač asmeninis etinio elgesio pavyzdys;
13.2. reguliarus darbuotojų darbo įvertinimas;
sistemos, leidžiančios darbuotojams saugiai informuoti apie pastebėtus tarnybinius
nusižengimus, kūrimas;
13.3. veiksmingos asmenų skundų ir pareiškimų sistemos sukūrimas, galimybių
pranešti apie finansinius pažeidimus sudarymas;
13.4. Savivaldybės administracijos veiksmų viešumas;
13.5. tarnautojų asmeninės atsakomybės ir atskaitomybės už priimtus sprendimus
stiprinimas;
13.6. darbuotojų atrankos proceso administracijoje reorganizavimas;
13.7. informacijos apie administracijos prioritetus, tikslus, veiksmus, veiklos rezultatus
teikimas.
VI. KOVOS SU KORUPCIJA STRATEGIJOS PRINCIPAI
14. Diegti veiksmingas prevencines priemones, kurios stabdytų korupciją.
15. Nustatyti korupcijos atvejų atskleidimo racionalius metodus, didinančius
korupcijos faktų atskleidimo tikimybę.
16. Tobulinti korupcijos atvejų tiriamąjį darbą, padedantį surinkti korupcinės veiklos
įkalčius.
17. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis keičiantis reikalinga informacija ir teikti
būtiną pagalbą.
18. 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:
18.1. personalo politika ir praktika;
18.2. veiklos sričių, kuriose yra didžiausia korupcijos rizika, nustatymas ir įvertinimas,
informacijos šaltinių, padedančių atskleisti korupcijos faktus, nustatymas;
18.3. 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.
19. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės sritis ir sąlygas jai atsirasti
bei plisti, teikti siūlymus, kaip tobulinti rizikos sričių procedūras.
20. Siekiant parengti veiksmingą korupcijos atvejų atskleidimo sistemą būtina:
20.1. sudaryti anoniminės informacijos teikimo galimybes, įrengti Savivaldybėje:
pasitikėjimo telefono liniją, el. pašto dėžutę, skundų knygą;
20.2. tikrinti informacijos šaltinių patikimumą.
21. Stiprinti kovos su korupcija nuostatas, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų
visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą.
Siekti, kad antikorupcinės kovos procesas vyktų nuolat, tobulinant jau esamas kovos su korupcija
nuostatas, siekiant, kad už atliktus korupcinius veiksmus atsakomybė būtų neišvengiama.

22. Visuomenės pasitikėjimas reikalauja, kad Savivaldybės tarnautojai visada elgtųsi
atsakingai, didžiuotųsi savo darbu ir laikytųsi aukščiausių profesinių standartų.
23. Visada turi veikti pagrindiniai elgesio tarnyboje principai:
23.1. nešališkumo, t. y. visi sprendimai priimami vadovaujantis tik valstybės
interesais, negalima siekti finansinės naudos sau, artimiesiems ar draugams;
23.2. nepriklausomumo, t. y. negalimas joks finansinis priklausomumas nuo trečiųjų
asmenų ar organizacijų;
23.3. objektyvumo, t. y. atliekant visas funkcijas vadovautis objektyvumo kriterijais;
23.4. atsakomybės, t. y. atsakingumas visuomenei už savo sprendimus ir veiksmus.
VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
24. Už antikorupcinius veiksmus ir metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos
srityje pagal kompetenciją atsako Palangos miesto savivaldybės meras, Administracijos direktorius,
visų Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, Kontrolieriaus
tarnyba, Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.
25. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo
priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
26. Programos priemonių plano vykdymą kontroliuoja Savivaldybės komisija kovai su
korupcija.
27. Savivaldybės komisija kovai su korupcija 1 kartą per metus Savivaldybės tarybai
teikia ataskaitą apie Programos įgyvendinimą.
28. Palangos miesto savivaldybės taryba iki gegužės 5 d. išnagrinėja komisijos kovai
su korupcija ataskaitą, ir prireikus koreguoja Programą.
29. Kovos su korupcija rezultatyvumas nustatomas (stebima) vadovaujantis kiekybės ir
kokybės rodikliais:
29.1. ištirtų struktūrinių padalinių ir įmonių skaičiumi;
29.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
29.3. specialių straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose,
darbo posėdžių skaičiumi;
30. Siekiant veiksmingo antikorupcinės programos įgyvendinimo, privaloma
supažindinti visus Palangos miesto savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus bei
biudžetinių įstaigų vadovus su šia programa pasirašytinai.
31. Įgyvendinant kovos su korupcija programos priemonių planą, būtina nuolatinė
kontrolė. Savivaldybės administracijos struktūriniai padalinių vadovai turi kontroliuoti, kaip jų
padalinių darbuotojai ar tarnautojai laikosi kovos su korupcija principų, imasi veiksmų
antikorupcinėms priemonėms įgyvendinti.
32. Šią programą patalpinti Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje ir skelbti
spaudoje.

