2019 m. sausio 15 d. rašto Nr. L-10-26
priedas
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017-12-07 išvadoje dėl
korupcijos rizikos analizės Akmenės rajono savivaldybės veiklos srityse (toliau – Išvada) Nr. 4-01-9582
nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal Savivaldybės 2018-03-07 raštą Nr. MS-48 ,,Dėl
informacijos pateikimo“ ir 2018-12-04 raštą Nr. MS-305 ,,Dėl informacijos pateikimo“.
Nr.
STT pasiūlymai
Savivaldybės planuojamos
Specialiųjų tyrimų
įgyvendinti
tarnybos komentaras
priemonės
1. Dėl KRA pasiūlymų viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymo
srityse
1.1
Tobulinti
pirkimų Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
planavimo
procesą, Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, įgyvendintu.
analizuojant informaciją patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
Pastabų ir pasiūlymų
dėl neplaninių pirkimų įsakymu Nr. PAV-371
poreikio ir identifikuojant http://www.akmene.lt/go.php/lit/Viešiej nėra.
sistemines priežastis, dėl i-pirkimai.
kurių neplaniniai pirkimai Iki pirkimų suvestinės paskelbimo
nebuvo įtraukti į metinį (einamųjų
metų
kovo
15
d.)
pirkimų planą.
Administracijai ir seniūnijoms siunčiami
pranešimai dėl tikslingo planavimo,
kuriuose primenama dėl buvusių metų
pirkimų, besibaigiančių sutarčių.
1.2
Užtikrinti tinkamą paraiškų Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
derinimo tvarką.
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, įgyvendintu.
patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
Pastabų ir pasiūlymų
įsakymu Nr. PAV-371.
Įdiegta viešųjų pirkinių informacinė nėra.
sistema VIPIS, kurioje viešųjų pirkimų
paraiškos derinamos su Viešųjų pirkimų
skyriaus specialistu, kuris patvirtina, kad
perkamų prekių, paslaugių ar darbų
nėra/yra CPO kataloge.
1.3
Svarstyti galimybę už Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
prevencinę viešųjų pirkimų Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių, įgyvendintu.
kontrolę
paskiriant patvirtintų 2018 m. gegužės 30 d.
Pastabų ir pasiūlymų
atsakingą asmenį, kuris įsakymu Nr. PAV-371, 7.10 punktas.
nėra.
nedalyvautų
kituose
viešųjų
pirkimų
procesuose.
1.4
Prieš pradedant pirkimą Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
didesnį dėmesį skirti rinkos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, įgyvendintu.
analizės atlikimui, taip pat patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
konsultacijoms su rinkos įsakymu Nr. PAV-371, 7.11, 12.10 Pastabų ir pasiūlymų
nėra.
dalyviais.
punktai.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Svarstyti galimybę dėl
pirkimo
organizatorių
sąrašo sudarymo, jiems
priskiriant
tam
tikras
veiklos sritis.

Užtikrinti viešųjų pirkimų
inicijavimo ir kontrolės
funkcijų atskyrimą nuo
viešojo
pirkimo
organizavimo.

Vykdant mažos vertės
pirkimus
užtikrinti
sąžiningą
konkurenciją,
skaidrų ir racionalų prekių,
darbų ir paslaugų pirkimą.

Tobulinti Viešųjų pirkimų
komisijos skyrimo tvarką,
siekiant
užtikrinti
Komisijos
veiklos
objektyvumo
principo
laikymąsi.
Vengti
situacijų,
kai
Viešųjų pirkimų komisijos
sudėtis
yra sudaroma
neįvertinus asmenų dėl

Atsižvelgta iš dalies.
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės,
patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. PAV-371.
Pirkimo
organizatorių
sąrašas
nesudarytas,
nes
perkančiajai
organizacijai stinga žmogiškųjų išteklių,
tačiau rengiant įsakymą dėl pirkimų
atsižvelgiama, kad pirkimo iniciatorius
nebūtų
skiriamas
pirkimo
organizatoriumi, taip pat pirkimo
organizatoriumi būtų skiriamas asmuo,
kuris turėtų reikiamas ekonomines,
technines, teisines žinias.
Atsižvelgta.
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės,
patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. PAV-371.
Rengiant įsakymą atsižvelgiama, kad
pirkimo iniciatorius nebūtų skiriamas
pirkimo organizatoriumi, o pirkimo
organizatoriumi skiriamas asmuo turėtų
tam tikram pirkimui reikiamas žinias.
Atsižvelgta.
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės,
patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. PAV-371.
Vykdant mažos vertės neskelbiamos
apklausos
pirkimus
iniciatoriams
siunčiami pranešimai ir rekomendacijos,
kad perkant prekes, paslaugas ir darbus
būtų kreipiamasi mažiausiai į tris
tiekėjus.
Mažos vertės skelbiamos apklausos
pirkimo atveju sudaroma Komisija.
Sudarant Komisiją įvertinami asmenys
dėl giminystės, pavaldumo ar kitokių
ryšių, taip pat atsižvelgiama į jų žinias,
VPĮ, kitų pirkimus reglamentuojančių
teisės aktų išmanymą.
Komisija sudaroma nemažiau kaip iš 3
asmenų. Atsižvelgiant į pirkimo pobūdį
ir sudėtingumą komisijos narių skaičius
nereglamentuojamas.
Atsižvelgta.
Sudarant viešojo pirkimo komisiją,
įvertinami asmenys dėl giminystės,
pavaldumo ar kitokių ryšių.

Pasiūlymas
įgyvendintas iš dalies.
Pastabų ir pasiūlymų
nėra.

Pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
Pastabų ir pasiūlymų
nėra.

Pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
Pastabų ir pasiūlymų
nėra.

Pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
Pastabų ir pasiūlymų
nėra.

Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
Sudarant viešojo pirkimo komisiją, įgyvendintu.
įvertinami asmenys dėl giminystės,
pavaldumo ar kitokių ryšių.
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giminystės, pavaldumo ar
kitokių ryšių.
Sudarius ilgalaikes pirkimų
sutartis,
detaliau
reglamentuoti
lėšų
panaudojimo išskirstymą
sutarties
galiojimo
laikotarpyje.

1.11

Savivaldybės
teisės
aktuose
reglamentuoti
vidaus sandorio metu
sudarytų sutarčių vykdymo
ir kontrolės mechanizmą.

1.12

Sudaryti
geresnes
galimybes
visuomenei
CVP IS tvarkos aprašo
nustatyta tvarka susipažinti
su
viešųjų
pirkimų
dokumentais ir užtikrinti
tinkamą Viešųjų pirkimų
komisijos
ir
pirkimų
dokumentų viešinimą.

1.13

Vykdant mažos vertės
pirkimus atsižvelgti į STT
2017-06-23 antikorupcinio
vertinimo išvados Nr. 401-4722 3 p. pateiktus
siūlymus dėl Mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašo
nuostatų
praktinio
įgyvendinimo, pvz., kad ir
mažos vertės pirkimuose

Pastabų ir pasiūlymų
nėra.
Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
Savivaldybėje įdiegta VIPIS (viešųjų įgyvendintu.
pirkimų informacinė sistema), kuri
fiksuos išleidžiamą pinigų sumą ir Pastabų ir pasiūlymų
nėra.
įsigytą prekių kiekį.
Kas
ketvirtį
Administracijos
darbuotojams ir seniūnijoms siunčiami
pranešimai/priminimai
dėl
VIPIS
suteikiamos galimybės kontroliuoti lėšų
naudojimą, t. y. užpildomos formos,
kuriose stebima informacija dėl gautų
sąskaitų faktūrų ir panaudotų lėšų.
Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
Akmenės
rajono
savivaldybės įgyvendintu.
administracijos direktoriaus 2018 m.
gegužės 18 d. įsakymas Nr. A-23S ,,Dėl Pastabų ir pasiūlymų
Akmenės rajono savivaldybės vidaus nėra.
sandorio taisyklių patvirtinimo“.
Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
Informaciją skelbiama CVP IS
įgyvendintu.
https://cvpp.eviesieiiDirkimai.lt/.
Viešųjų pirkimų skyrius viešina Pastabų ir pasiūlymų
privalomą viešųjų pirkimų informaciją nėra.
CVP IS, t. y. pirkimo dokumentus,
planus, ataskaitas, viešųjų pirkimų
tvarką. Kiti įstatymai, atlikti mažos
vertės pirkimai, sutartys yra prieinami
visuomenei internetinėje svetainėje
adresu:
http://www.akmene.lt/go.php/Viesiejipirkimai750832
Viešojo pirkimo komisijos nariai,
asmenys, perkančiosios organizacijos
vadovo paskirti atlikti supaprastintus
pirkimus,
pirkimų
procedūrose
dalyvaujantys ekspertai, deklaruoja
interesus. Deklaracijos skelbiamos
viešai
adresu:
http://www.akmene.lt/go.php/Viesiejiir-privatieji-interesai709218
ir
https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska
Atsižvelgta.
Pasiūlymas laikytinas
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, įgyvendintu.
patvirtintos 2018 m. gegužės 30 d.
Pastabų ir pasiūlymų
įsakymu Nr. PAV-371.
Taip pat Mažos vertės pirkimų tvarkos nėra.
aprašas nurodo, kad skelbiama apklausa
gali būti vykdoma visais atvejais, net kai
Aprašas leidžia rinktis paprastesnį
pirkimo būdą (neskelbiamą apklausą
raštu ar žodžiu), todėl mažos vertės
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2.1

2.2

pirmenybė
turi
būti skelbiamos
apklausos
pirkimas
teikiama
skelbiamai taikomas, atsižvelgiant į perkamo
apklausai.
objekto sudėtingumą ir specifiką.
Vykdant
viešuosius Atsižvelgta iš dalies.
Pasiūlymas
pirkimus dažniau taikyti Pirkimo procedūra taikoma pagal įgyvendintas iš
elektroninį aukcioną (VPĮ poreikį, kadangi taikant šį būdą dalies.
80 str.). Kitų perkančiųjų prasitęsiamas pirkimo procedūrų laikas.
Pastabų,
pasiūlymų
organizacijų patirtis rodo,
neturime.
kad taikant elektroninį
aukcioną galima taupyti
lėšas,
padidinti
konkurenciją,
įsigyti
geresnių savybių prekes ir
taip mažinti korupcijos
riziką.
2. Dėl KRA pasiūlymų kūno kultūros ir sporto veiklos projektų finansavimo skyrimo ir
naudojimo kontrolės srityse
Tobulinti sporto veiklos Atsižvengta.
Pasiūlymas
laikytinas
projektų
vertinimą 1. Akmenės rajono savivaldybės įgyvendintu.
administraciniu teisės aktu biudžeto
lėšomis
finansuojamų
nustatant
skaidrias
ir projektų konkursų organizavimo ir Pastabų ir pasiūlymų
objektyvias
minėtų finansavimo
tvarkos
aprašas, nėra.
projektų atrankos sąlygas ir patvirtintas Savivaldybės tarybos
kriterijus.
2018-01-25 sprendimu Nr. T-3.
2. Akmenės rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto veiklos plėtojimo
projektų įgyvendinimo ir finansavimo
nuostatai, patvirtinti Administracijos
direktoriaus 2018-01-26 įsakymu Nr.
A-37(E).
3. Administracijos direktoriaus 201801-25 įsakymu Nr. A-32 „Dėl 2018
m. Akmenės rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto veiklos
plėtojimo projektų finansavimo
konkurso paskelbimo“, paskelbtas
kvietimas teikti paraiškas kūno
kultūros ir sporto veiklos plėtojimo
projektų finansavimo konkursui.
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Kun
o-kulturos-ir-sporto-veiklospletojimas
Reglamentuoti,
kad Atsižvelgta.
Pasiūlymas
laikytinas
Vertinimo komisiją turėtų 2018-02-23
Administracijos įgyvendintu.
sudaryti ne mažiau kaip 5 direktoriaus įsakymu Nr. A-68 „Dėl
nariai, nustatyti jų rotaciją, kūno kultūros ir sporto veiklos Pastabų ir pasiūlymų
minimalų
posėdyje plėtojimo
projektų
vertinimo nėra.
dalyvaujančių
narių komisijos sudarymo ir komisijos
skaičių,
sprendimų darbo reglamento patvirtinimo“
priėmimo,
įforminimo sudaryta projektų vertinimo Komisija
tvarką,
sprendimų ir patvirtintas Komisijos darbo
priėmimo tvarką komisijos reglamentas.

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

narių balsams pasiskirsčius
po lygiai ir pan.
Reglamentuoti
vienam
projektui
galimą
maksimalų finansavimą ir
aiškiai apibrėžti siektinus
projektų rezultatus, kad
būtų
galima
realiai
įvertinti, ar projekto metu
bus sukurtas unikalus
produktas ar paslauga.

Atsižvelgta.
Pasiūlymas
laikytinas
2018-01-26
Administracijos įgyvendintu.
direktoriaus įsakymu Nr. A-37(E)
„Dėl Akmenės rajono savivaldybės Pastabų ir pasiūlymų
kūno kultūros ir sporto veiklos nėra.
plėtojimo projektų įgyvendinimo ir
finansavimo nuostatų patvirtinimo“
patvirtintuose kūno kultūros ir sporto
veiklos
plėtojimo
projektų
įgyvendinimo
ir
finansavimo
nuostatuose nurodytos maksimalios
finansavimo sumos ir projektų
prioritetinės kryptys bei vertinimo
kriterijai.
Atskirti sporto veiklos Atsižvelgta.
Pasiūlymas
laikytinas
projektų inicijavimo ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įgyvendintu.
kontrolės funkcijas nuo specialistas koordinuojantis kūno
pateiktų
projektų kultūros
ir
sporto
plėtojimą Pastabų ir pasiūlymų
vertinimo.
netraukiamas į projektų vertinimo nėra.
komisiją.
Vykdyti projektų veiklai Atsižvelgta.
Pasiūlymas
laikytinas
skirtų lėšų panaudojimo Administracijos direktoriaus 2018- įgyvendintu.
kontrolę.
01-25 įsakymu Nr. A-32 „Dėl 2018
m. Akmenės rajono savivaldybės Pastabų ir pasiūlymų
kūno kultūros ir sporto veiklos nėra.
plėtojimo projektų finansavimo
konkurso paskelbimo“, paskirtas
specialistas koordinuoti projektų
vykdymo eigą, vykdyti stebėseną,
prižiūrėti lėšų panaudojimą.
Siekiant didinti minėtų Atsižvelgta.
Pasiūlymas
laikytinas
projektų
finansavimo Nuo
2018-04-01
Savivaldybės įgyvendintu.
viešumą, skelbti Vertinimo interneto svetainėje www.akmene.lt
komisijos
posėdžių skiltyje
ASOCIACIJOMS
– Pastabų ir pasiūlymų
protokolus,
projektų Programų įgyvendinimas, skelbiama nėra.
įgyvendinimo ataskaitas, informacija apie projektų vertinimo
sąmatas
ar
kitus komisijos
sudėtį,
komisijos
dokumentus.
protokolai, įsakymas apie skirtas
lėšas ir informaciją apie projektų
įgyvendinimą.
http://www.akmene.lt/go.php/Sportas
276
3. Dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje
Informuoti Savivaldybei Atsižvelgta.
Pasiūlymas
laikytinas
pavaldžių įstaigų ir įmonių 1. Savivaldybės įstaigų ir įmonių įgyvendintu.
vadovus apie pareigą informavimas
dėl
korupcijos
kiekvienų metų III ketvirtį prevencijos priemonių vykdymo Pastabų ir pasiūlymų
atlikti KPT nustatymą.
vykdomas nuolatos. Savivaldybei nėra.
pavaldžios įstaigos ir įmonės apie
pareigą
atlikti
korupcijos
pasireiškimo tikimybės (toliau –

3.2

3.3

Kasmet iki spalio 31 d.
STT pateikti Savivaldybės
mero pasirašytą motyvuotą
KPT išvadą, kurioje būtų
apibendrinti ir susisteminti
iš pavaldžių įstaigų ir
įmonių gauti duomenys,
taip
pat
pačios
Savivaldybės
administracijos
pasirinktose veiklos srityse
atliktas KPT įvertinimas.

Siekiant
nustatyti
konkrečius
Administracijoje ir jos
įstaigose,
kontroliuojamose įmonėse
vyraujančius
korupcijos
rizikos veiksnius ir parinkti
tinkamus
Programos
tikslus, uždavinius bei
priemones
jiems
įgyvendinti,
tikslinga

KPT) nustatymą 2018 m. birželio
mėnesį informuotos el. paštu.
2. Raštu Savivaldybės įstaigos ir
įmonės
informuotos,
kad
įgyvendinant korupcijos prevencijos
priemonę, numatytą Korupcijos
prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1
dalyje, taip pat atsižvelgiant į
Savivaldybės
antikorupcijos
komisijos 2018 m. rugpjūčio 1 d.
protokolą Nr. K-27 ir siekiant, kad
korupcijos rizikos veiksniai būtų
nustatyti
probleminėse,
aktualiausiose veiklos srityse ir ši
veikla
prisidėtų
prie
realaus
korupcijos
sumažinimo,
biudžetinėms, viešosioms įstaigoms,
kuriose Savivaldybė yra dalininkė,
įmonėms, uždarosioms akcinėms
bendrovėms, kuriose Savivaldybė yra
akcininkė, pavesta atlikti KPT
nustatymą sutarčių su prekių
tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų
rangovais sudarymo ir jų vykdymo
srityje užpildant pateiktą klausimyną
Atsižvelgta.
Akmenės
rajono
savivaldybėje
atliktas KPT nustatymas šiose veiklos
srityse:
1. Akmenės rajono savivaldybės
administracijos veiklos srityje –
valstybinės
žemės
valdymas,
naudojimas ir disponavimas;
2. Akmenės rajono savivaldybės
įstaigų veiklos srityje – sutarčių su
prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei
darbų rangovais sudarymas ir jų
vykdymas.
Savivaldybės mero 2018-11-05 raštu
(3.60E)S-5393
„Dėl
korupcijos
pasireiškimo tikimybės“ STT pateikta
motyvuota KPT išvada.
Atsižvelgta.
1. Akmenės rajono jaunimas (16-29
metų) dalyvavo Šiaurės Lietuvos
kolegijos
įgyvendinamo
ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo
projekto
„Šiaulių
apskrities jaunimo nepakantumo
korupcijai nuostatų formavimas“
apklausoje. Apklausos tikslas –
nustatyti Šiaulių apskrities jaunimo
korupcinę patirtį, žinias, nuostatas,

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

ir

pasiūlymų

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

pasiūlymų

ir

atlikti
išsamią
Savivaldybės
veiklos
aplinkos
(situacijos)
analizę
antikorupciniu
požiūriu: įvertinti susijusių
sociologinių
tyrimų
duomenis,
taip
pat
duomenis, gautus atliekant
korupcijos rizikos valdymo
vertinimo
auditą,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymą,
surinkti
ir
įvertinti
informaciją
apie
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas ir
tarnybinius nusižengimus.

3.4

Kovos
su
korupcija
programoje
ir
jos
Priemonių
plane
rekomenduojame didesnį
dėmesį skirti konkrečioms
Savivaldybės
veiklos
sritims, atsižvelgiant į
Nacionalinės kovos su
korupcija programos 41
punkte
nurodytas

požiūrį į korupciją ir jos paplitimą,
įvertinti antikorupcinį šio amžiaus
grupės potencialą bei atskleisti
pilietinių korupcijos prevencijos
iniciatyvų
patirtis,
numatant
antikorupcinės veiklos organizavimo
galimybes
Kaip naujoji politikų, verslininkų,
pilietinės visuomenės veikėjų karta,
jaunimas vaidina svarbų vaidmenį
diegiant
naują
integralumo
(sąžiningumo)
kultūrą
visuose
visuomenės lygiuose, todėl turėtų būti
kuriamos specialios strategijos, kaip
stiprinti jų gebėjimus efektyviai
nustatyti, preventuoti ir kovoti su
korupcija Atsižvelgiant į apklausos
rezultatus, Akmenės rajono gimnazijų
moksleiviai bus kviečiami dalyvauti
įvairiose
organizuojamose
iniciatyvose korupcijos prevencijos
tema.
2. Siekiant ne tik užtikrinti nuoseklių
korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimą,
atlikti
išsamią
Savivaldybės veiklos aplinkos analizę
antikorupciniu požiūriu, bet tuo pačiu
užtikrinti veiksmingą antikorupcinės
aplinkos Savivaldybės institucijose
kūrimą ir įgyvendinimą, atliekama
anketinė apklausa „Akmenės rajono
savivaldybės įstaigų darbuotojų
tolerancijos korupcijai nustatymas“.
Savivaldybės
įstaigoms
buvo
išdalinta 391 anoniminės apklausos
anketa. Atsižvelgiant į labai didelę
vykdomos
apklausos
apimtį,
duomenų analizę numatyta atlikti iki
2019-02-15. Iki tol, taip pat bus
atlikta
ir
visų
Savivaldybės
administracijos darbuotojų anoniminė
tolerancijos korupcijai nustatymo
apklausa.
Atsižvelgta.
1. Savivaldybės tarybos 2017-08-31
sprendimu Nr. T-161(E) pakeistas ir
išdėstytas nauja redakcija Akmenės
rajono
savivaldybės
korupcijos
prevencijos
2015–2019
metų
programos
priemonių
planas.
Atsižvelgta į Nacionalinės kovos su
korupcija programos tikslus, 41
punkte numatytas priemones ir

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

pasiūlymų

ir

3.5

3.6

3.7

priemones
(veiklos
procedūrų skaidrumui ir
aiškumui, turto valdymo
skaidrumui,
padidintam
pajamų
ir
išlaidų
viešumui).
Priemonių plane siūlome
tiksliau apibrėžti uždavinių
ir priemonių įgyvendinimo
vertinimo kriterijus, kurie
turi būti konkretūs ir
lengvai
pamatuojami,
nustatyti jų ribinį vertinimo
skaičių.

Kasmetines
Programos
Priemonių
plano
įgyvendinimo ataskaitas
siūlome rengti ir lentelės
forma, prie kiekvienos
priemonės
numatant
atskirą skiltį – priemonės
įgyvendinimas.
Taip
pateikta
informacija
sudarys galimybę aiškiau
matyti įgyvendintas ir
neįgyvendintas priemones,
vertinti pasiektą rezultatą ir
spręsti
klausimą
dėl
Programos ir Priemonių
plano
atnaujinimo
ir
papildymo.
Svarstyti
galimybę
Savivaldybės teisės aktų
projektų
vertintoju
antikorupciniu
požiūriu
paskirti
asmenį
(arba
struktūrinį padalinį), turintį
pakankamai
žinių,
kompetencijos ir gebėjimų
vertinamų
projektų
reguliuojamuose
teisiniuose santykiuose.

nustatytus
veiksnius.

korupcijos

rizikos

Atsižvelgta.
Savivaldybės tarybos 2017-08-31
sprendimu Nr. T-161(E) pakeistas
Akmenės
rajono
savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015–2019
metų programos priemonių planas,
kuris išdėstytas nauja redakcija. Jame
tiksliau apibrėžti uždavinių ir
priemonių įgyvendinimo vertinimo
kriterijai (numatyti konkretūs ir
lengvai
pamatuojami
kriterijai,
nustatytas jų ribinis vertinimo
skaičius).
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b
03875e28e4411e7a5e2b345b086d37
7
Atsižvelgta.
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 25 d. sprendimu
Nr. T-113 patvirtinta Akmenės rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos
2015-2019
metų
programos
priemonių
plano
2017
metų
įgyvendinimo ataskaita.
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Kor
upcijos-prevencijos-programa

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

ir

pasiūlymų

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

ir

pasiūlymų

Atsižvelgta.
Akmenės
rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m.
birželio 1 d. įsakymu Nr. A-257 „Dėl
teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo“ paskirti atsakingi asmenys
už
antikorupcinį
teisės
aktų
vertinimą.

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

pasiūlymų

ir

3.8

3.9

3.10

Teisės
aktų
projektų
antikorupcinio vertinimo
pažymas
pridėti
kaip
lydimuosius teisės akto
projekto dokumentus ir
skelbti
Teisės
aktų
informacinėje sistemoje.

Siekiant
didinti
Savivaldybės vykdomos
antikorupcinės
veiklos
sklaidą
visuomenei,
Savivaldybės
interneto
svetainės
skiltyje
„Korupcijos prevencija“
skelbti visą su šia veikla
susijusią
informaciją:
informaciją apie teisės aktų
projektų
vertinimą,
priimtus
sprendimus,
antikorupcinio
ugdymo
diegimą bendrojo ugdymo
mokyklose,
vykusius
darbuotojų mokymus ir
pan.
Siekiant
didinti
Savivaldybės įstaigų ir
įmonių
darbuotojų
sąmoningumą, skatinti juos
netoleruoti
korupcijos
apraiškų,
vadovaujantis
KPĮ 16 str. 2 d. 7 p.,
organizuoti
periodinius
mokymus
korupcijos
prevencijos
klausimais
įvairių
Savivaldybės
įstaigų
ir
įmonių
darbuotojams.

Atsižvelgta.
Nuo 2018-06-01 teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažymas
pridėti kaip lydimą teisės akto
projekto dokumentą ir skelbti Teisės
aktų informacinėje sistemoje.
https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaiesk
a.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&
p_org=315&p_drus=371&p_kalb_id
=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_
met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=&p_r
us=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr
1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_fix=y&p_
gov=n
Atsižvelgta.
Savivaldybėje
antikorupcinis
visuomenės švietimas įgyvendinamas
vadovaujantis KPĮ 10 str. ir
Vyriausybės 2016-07-22 nutarimu
Nr. 642, siekiant didinti Savivaldybės
vykdomos antikorupcinės veiklos
sklaidą visuomenei Savivaldybės
interneto
svetainės
skiltyje
„Korupcijos prevencija“ skelbiama
informacija apie antikorupcinio
ugdymo diegimą bendrojo lavinimo
mokyklose, vykusius darbuotojų
mokymus, organizuotus renginius ir
t.t.
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Anti
korupcinis-visuomenes-vietimas-irvisuomenes-informavimas
Atsižvelgta.
Savivaldybės
administracijoje
kiekvienais
metais
vykdomas
Savivaldybės įstaigų ir įmonių
atstovų mokymas atsižvelgiant į
poreikį.
Tarptautinės antikorupcijos dienos
proga 2017-12-13 Akmenės rajono
savivaldybėje
vyko
seminaras
Savivaldybės įmonių ir įstaigų
vadovams korupcijos prevencijos
tema.
2018 m. birželio 13 d. Akmenės
rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių
vadovams, Savivaldybės tarybos
nariams,
Savivaldybės
administracijos skyrių vedėjams
suorganizuoti mokymai „Interesų
konfliktų valdymas“.

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

ir

pasiūlymų

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

ir

pasiūlymų

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

pasiūlymų

ir

3.11

3.12

Siekiant
nuosekliai
įgyvendinti
priemones,
didinančias
korupcijos
prevencijos
veiksmingumą,
siūlome
svarstyti
galimybę
Antikorupcijos komisijos
nuostatuose reglamentuoti
planų
rengimo,
atnaujinimo laikotarpius,
taip pat periodiškai rengti ir
atnaujinti darbo planus.

Antikorupcijos komisijai
įgyvendinti Antikorupcijos
komisijos
nuostatose
numatytą
funkciją
–
dalyvauti
atliekant
Savivaldybės
ar
jos
institucijų parengtų teisės
aktų projektų antikorupcinį
vertinimą, pavyzdžiui:
– prašyti teisės akto
projekto vertintojo pateikti
teisės
akto
ir
antikorupcinio vertinimo
pažymos projektus ir,
nustačius
teisinio
reguliavimo
trūkumus
pagal
antikorupcinio
vertinimo
pažymoje
nurodytus kriterijus, teikti
pastabas ir pasiūlymus dėl
Savivaldybės
įstaigos
atliekamo
teisės
akto
projekto
antikorupcinio
vertinimo;
– siūlyti atlikti teisės akto
projekto
antikorupcinį
vertinimą, jei mano, kad
teisės
akto
projekto
nuostatos patenka į KPĮ 8
str. 1 d. nustatytus
visuomeninius santykius ir
turi
trūkumus
antikorupciniu požiūriu,
kai teisės akto projekto

Atsižvelgta.
2018 m. balandžio 25 d. Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-114 „Dėl
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.
T-156(E) „Dėl Akmenės rajono
savivaldybės
antikorupcijos
komisijos sudarymo ir veiklos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“,
atliktas Antikorupcijos komisijos
nuostatų pakeitimas, reglamentuojant
planų
rengimo,
atnaujinimo
laikotarpį.
2018
m.
balandžio
12
d.
Antikorupcijos komisijos posėdyje
patvirtintas Antikorupcijos komisijos
darbo
planas
(Antikorupcijos
komisijos posėdžio protokolas Nr. K15).
Atsižvelgta.
2018
m.
rugpjūčio
1
d.
Antikorupcijos komisijos posėdžio
metu
buvo
nuspręsta,
kad
Antikorupcijos komisija dalyvaus
antikorupciniame teisės aktų projektų
vertinime vykdydami teisės aktų
projektų ir antikorupcinio vertinimo
pažymų stebėseną. Nuspręsta, kad
kiekvieną mėnesį Antikorupcijos
komisijos nariams bus siunčiama
tarybos posėdžio darbotvarkė pagal
kurią bus galima matyti, kiek yra
norminių teisės aktų projektų,
kuriems reikalingas antikorupcinis
vertinimas ir pagal šią informaciją
Antikorupcijos komisijos nariai
galės:
- prašyti teisės akto projekto
vertintojo pateikti teisės akto ir
antikorupcinio vertinimo pažymos
projektus.
Nustačius
teisinio
reguliavimo
trūkumus
pagal
antikorupcinio vertinimo pažymoje
nurodytus kriterijus, teikti pastabas ir
pasiūlymus;
- siūlyti atlikti teisės akto projekto
antikorupcinį vertinimą, jei manys,
kad teisės akto projekto nuostatos
patenka į KPĮ 8 str. 1 d. nustatytus
visuomeninius santykius ir turi
trūkumus antikorupciniu požiūriu,
kai teisės akto projekto rengėjas

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

ir

pasiūlymų

Pasiūlymas
įgyvendintu.

laikytinas

Pastabų
nėra.

pasiūlymų

ir

rengėjas neatliko šio teisės
akto
projekto
antikorupcinio vertinimo;
– vykdyti Savivaldybės
institucijų rengiamų teisės
aktų
projektų
ir
antikorupcinio vertinimo
pažymų
stebėseną
ir
atsižvelgiant į stebėsenos
rezultatus,
kreiptis
į
Administraciją ar kitas
Savivaldybės
įstaigas
prašant atlikti teisės aktų
projektų
antikorupcinį
vertinimą.

neatliko šio teisės akto projekto
antikorupcinio vertinimo;
- vykdyti Savivaldybės institucijų
rengiamų teisės aktų projektų ir
antikorupcinio vertinimo pažymų
stebėseną ir atsižvelgiant į stebėsenos
rezultatus, kreiptis į Administraciją ar
kitas Savivaldybės įstaigas prašant
atlikti
teisės
aktų
projektų
antikorupcinį vertinimą.

____________________

