PALANGOS M. SAV. TARYBOS NARĖ
SVETLANA GRIGORIAN
Palangos miesto savivaldybės tarybai

PASIŪLYMAS
DĖL PALANGOS M. SAV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2023 M. PROGRAMOS
PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2021 m. rugpjūčio 25 d.

Vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktu bei Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos
reglamento tvirtinimo“ 48 punktu, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos
š.m. birželio 21 d. paviešinta informacija dėl atliktos korupcijos rizikos analizės finansuojant kultūros ir
meno projektus ir teikiamomis išvadomis1, teikiu pasiūlymus sprendimo projekto „dėl Palangos m. Sav.
Korupcijos prevencijos 2021-2023 m. Programos patvirtinimo pakeitimo“ priedui:
1. Papildyti sprendimo projekto priedą „Korupcijos prevencijos 2021-2023 m. Programos
įgyvendinimo priemonių planą“ 1.3.6, 2.1.4 ir 1.2.2 punktais ir juos išdėstyti taip:
Eil. nr.

Priemonė

Laukiamo
rezultato
vertinimo
kriterijai
3 uždavinys. Stiprinti Savivaldybėje įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.
1.3.6
Kontroliuoti, kaip yra
Antikorupcijos
Iki 2021 spalio 1 d. - Mažinama
šalinami trūkumai laikantis
komisija
korupcijos rizika
STT teiktų pasiūlymų
kultūros ir meno
pagrindu dėl 2021 m. atliktos Kontrolės
projektų paraiškų
korupcijos rizikos analizės
komitetas
teikimo, vertinimo
finansuojant kultūros ir meno
srityje;
projektus bei kitus tokio
- Mažinama
pobūdžio renginius.
korupcijos rizika
(Palangos m. sav. teiktų
sprendimų dėl
pasiūlymų skaičius siekia 17
kultūros ir meno
siūlymų).
projektų
finansavimo
priėmimo srityje;
- Mažinama
korupcijos rizika
savivaldybės
biudžeto lėšų,
1

Vykdytojas (-ai)

Vykdymo
terminai

https://www.stt.lt/naujienos/7464/stt-pateike-rekomendacijas-del-pajurio-savivaldybiu-kulturos-ir-meno-projektufinansavimo-didesnio-skaidrumo:3167

skirtų projektams
finansuoti/iš dalies
finansuoti
naudojimo
kontrolės
procedūrų
vykdymo srityje.
1 uždavinys. Vykdyti visuomenės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis), biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų įmonių vadovų
ir/ar asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, antikorupcinį švietimą.
2.1.4.
Organizuoti bendrus
Antikorupcijos
Kartą per pusmetį
Skaidrumas,
posėdžius su Specialiųjų
komisija
informacija apie
tyrimų tarnybos Klaipėdos
Antikorupcinio
valdybos bei Antikorupcinio
Kontrolės
švietimo
švietimo skyriaus
komitetas
galimybes,
viršininkais.
teikiamą metodinę
ir kitą pagalbą bei
rengiamus arba
planuojamus rengti
vertinimus.
2 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus.
1.2.2
Palangos m. sav. oficialiame
Juridinis ir
Revizuojama
Įdiegus priemonę,
puslapyje skelbti informaciją personalo skyrius
kiekvieną mėnesį
kiekvienam
apie viešuoju pirkimo būdu
Palangos m. sav.
įsigytas prekes ar paslaugas,
Komunikacijos
gyventojui bus
pridėti visus su įsigijimu
skyrius
sudaryta galimybė
susijusius dokumentus arba
susipažinti su
nuorodas į juos.
informacija
vienoje vietoje ir
kas susisiję būtent
su Palangos m.
savivaldybe.

Tarybos narė

Svetlana Grigorian

