ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2017 METAIS ATASKAITA
_Elektrėnų „Versmės“ gimnazija_____________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
Įvykdymo
Priemonės vykdymo eiga ir
terminas
informacija apie vykdymą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 tikslas – didinti Elektrėnų savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančių asmenų atsparumą korupcijai.
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, sumažėjimas 10 proc.
2. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad jei būtų siūlomas neteisėtas atlygis už tam tikrų paslaugų suteikimą, neteisėto atlygio neimtų,
padidėjimas 10 proc.
1 uždavinys. Skatinti Elektrėnų savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančių asmenų valstybinį lojalumą.
2.
Organizuoti savivaldybės įstaigų
Lėšos numatomos Savivaldybės įstaigų Kasmet
Mokymuose ,,Antikorupcinė aplinka bei
darbuotojams kursus profesinės etikos
įstaigų metiniuose vadovai
ją sudarančios korupcijos prevencijos,
srityje
veiklos planuose
tarnybinės etikos, viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
priemonės ir jų įgyvendinimo procesas
Elektrėnų savivaldybėje“ 2017 m. kovo
mėn. dalyvavo įstaigos vadovas (8 akad.
val.).
Eil. Nr.

4.

Priemonės pavadinimas

Organizuoti savivaldybės įstaigų
darbuotojams, tiesiogiai nedirbantiems
korupcijos prevencijos srityje,
seminarus korupcijos prevencijos
temomis

Lėšų poreikis, Eur

Vykdytojas (-ai)

Lėšos seminarams
organizuoti
numatomos įstaigų
metiniuose veiklos
planuose

Savivaldybės įstaigų
vadovai

Kasmet
Mokymuose ,,Antikorupcinė aplinka bei
ją sudarančios korupcijos prevencijos,
tarnybinės etikos, viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
priemonės ir jų įgyvendinimo procesas
Elektrėnų savivaldybėje“ 2017 m. kovo
1

mėn. dalyvavo įstaigos vadovas (8 akad.
val.).

2 tikslas – didinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas 10 proc.
2. Pranešimų, susijusių su korupcija, užfiksavimas.
1 uždavinys. Plėtoti savivaldybės institucijų, įstaigų vadovų, darbuotojų ir savivaldybės gyventojų antikorupcinį švietimą.
2.
Savivaldybės švietimo įstaigose
Savivaldybės
Kasmet
2017-05-15-19 d. 1-ose ir 3-4 klasėse A.
organizuoti konkursus korupcijos
švietimo įstaigų
Griščenkienė ekonomikos pamokų metu
prevencijos temomis
vadovai.
vykdė pilietinę akciją, pravedė
diskusijas tema „Šioje šalyje nėra vietos
šešėliui“. (fiksuota elektroniniame
„Tamo“ dienyne, 6 diskusijos
ekonomikos pamokų metu.
3.
Organizuoti savivaldybės gyventojams
Lėšos seminarams
Švietimo paslaugų
Kasmet
seminarus korupcijos prevencijos
organizuoti
centras
temomis
numatomos
įstaigos metiniuose
veiklos planuose
4.
Interneto svetainėse reklamjuosčių su
Savivaldybės įstaigų 2016-06-30
Įstaigos interneto svetainėje paskelbta
nuoroda, kur kreiptis susidūrus su
vadovai
reklamjuostė su nuoroda, kur kreiptis
korupcijos apraiškomis, įdėjimas
susidūrus su korupcijos apraiškomis.
3 tikslas – įvertinti programos įgyvendinimo efektyvumą.
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Atlikta ir parengta Elektrėnų savivaldybės antikorupcinės aplinkos analizė.
2. Nustatytas Programos įgyvendinimo efektyvumas.
1 uždavinys. Identifikuoti Programos priemonių neįgyvendinimo priežastis ir įvertinti Programos įgyvendinimo efektyvumą.
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1.

Savivaldybės interneto svetainėje
skelbti Korupcijos prevencijos
programos ir jos įgyvendinimo
ataskaitas

Savivaldybės
administracijos
specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.
Savivaldybės
įstaigų vadovai.

Kasmet iki
gruodžio 31
d.

Įstaigos interneto svetainėje
(www.versme.elektrenai.lm.lt)
skelbiama korupcijos prevencijos
programa ir ataskaitos, taip pat kita
informacija, susijusi su korupcijos
prevencijos įgyvendinimu.
Atnaujinta: Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos korupcijos prevencijos
tvarkos aprašas (2018-02-27,
įsak.Nr.4V-53),
Pranešimų, susijusių su korupcijos
apraiškomis pateikimo, priėmimo ir
nagrinėjimo Elektrėnų „Versmės“
gimnazijoje tvarkos aprašas (2018-0227, įsak.Nr.4V-54)
Informacijos apie pranešimų, susijusių
su galimomis korupcijos apraiškomis,
pateikimo galimybės atmintinė (201802-27, įsak. Nr.4V-55).

___Aurelija Griščenkienė 2018-02-28_____________________________________________
(vardas, pavardė, data)
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