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Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Var÷nos rajono
savivaldyb÷s 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Var÷nos rajono
savivaldyb÷s tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-VII-688 „D÷l Var÷nos rajono
savivaldyb÷s 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ 27 punktu, Var÷nos
rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Var÷nos rajono savivaldyb÷s 2013-2015 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2013 metais ataskaitą (pridedama) ir
programos vykdymo išvadą (pridedama).
2. Įpareigoti Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijos direktorių Algį Miškinį
Var÷nos rajono savivaldyb÷s korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
įvykdymo ataskaitą paskelbti viešai Savivaldyb÷s interneto tinklapyje.
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PATVIRTINTA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos
2014 m. balandžio 29 d. sprendimu
Nr. T-VII-965
VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2013-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO
2013 METAIS ATASKAITA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s 2013–2015 metų korupcijos prevencijos programa (toliau
– Programa) pagrįsta visuotinai pripažįstamais kovos su korupcija elementais: prevencija, teis÷s
pažeidimų tyrimu, visuomen÷s švietimu.
Programa siekta užtikrinti korupcijos prevenciją Savivaldyb÷s institucijose,
kompleksiškai šalinant prielaidas ir sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, pl÷toti skaidrų
teikiamų paslaugų administravimą bei skleisti antikorupcines nuostatas bendruomen÷je.
Korupcija valstyb÷s tarnyboje, kitose srityse kenkia demokratijai, ekonomikai ir teis÷s
sistemai, tod÷l ypač daug d÷mesio buvo skirta antikorupcin÷s kontrol÷s ir prevencijos skaidrumui
užtikrinti, antikorupciniam švietimui skatinti, visuomen÷s nepakantumo šiam reiškiniui ugdymo.
1. Priemon÷s antikorupcin÷s kontrol÷s ir prevencijos skaidrumui užtikrinti.
1.1 Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracijoje parengtas naujas ir 2014-03-25 Savivaldyb÷s tarybos
sprendimu Nr. T-VII-939 patvirtintas teis÷s aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo aprašas.
Aprašas reglamentuoja Savivaldyb÷s tarybos ir Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus teis÷s
aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, siekiant tikslo- reglamentuoti antikorupcinio vertinimo
procesą siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos prielaidas, riziką bei rengti siūlymus, kaip
šią riziką sumažinti.
1.2. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracijoje antikorupciniu požiūriu vertinti teis÷s aktų projektai,
pateikta 57 teis÷s aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos. Priimti teis÷s aktai skelbiami
Savivaldyb÷s interneto tinklapyje www.varena.lt, tod÷l asmenys gali susipažinti su teis÷s aktų
apskundimo tvarka ir ja vadovautis. Korupcijos pasireiškimo atvejų nenustatyta.
1.3. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracijoje 2013 m. III ketvirtyje atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s nustatymas Savivaldyb÷s administracijos veiklos srityse: viešųjų pirkimų vykdymas ir
socialinio būsto administravimas. Išvados d÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s pateiktos
Specialiųjų tyrimų tarnybai. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba
išanalizavo Var÷nos rajono Savivaldyb÷s pateiktą išvadą d÷l korupcijos tikimyb÷s nustatymo ir
pri÷m÷ sprendimą, 2013 m. Savivaldyb÷je korupcijos rizikos analiz÷s neatlikti;
Var÷nos švietimo centro direktoriaus įsakymu korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymas atliktas ir Var÷nos švietimo centre viešųjų pirkimų vykdymo, organizavimo ir kontrol÷s
bei įstaigos administravimo srityse.
1.4. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracija kreip÷si į Specialiųjų tyrimų tarnybą d÷l 5 asmenų,
siekiančių eiti pareigas valstyb÷s tarnyboje, d÷l kurių informacijos pateikimas yra privalomas.
1.5. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracijoje sukurtas veiksmingas ir efektyvus Programos
įgyvendinimo priemonių planas, vykdyta Programos priemonių įgyvendinimo kontrol÷ 2013 m.
įvykdyta 91 proc. visų planuotų priemonių.
1.6. Vykdyta priemon÷:
sukurta rubrika „Korupcijos
Savivaldyb÷s interneto tinklapyje www.varena.lt
prevencija“, kur paskelbta korupcijos prevencijos atmintin÷, Antikorupcijos komisijos sud÷tis,
Antikorupcijos komisijos pos÷džių protokolai, Programa ir įgyvendinimo ataskaitos, korupcijos
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pasireiškimo tikimyb÷s nustatymo išvada, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
naujienos, kita informacija.
2. Priemon÷s administracijos procedūrų skaidrumui užtikrinti ir Savivaldyb÷s
viešumui didinti.
2.1. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracija 2013 m. patikslino 85 teikiamų paslaugų aprašymus,
išleido 200 vnt. lankstinukų apie teikiamas pagal rūšis paslaugas. Į elektroninę erdvę E-paslaugos
sistemą įkelta 100 paslaugų aprašymų;
Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
internetin÷se svetain÷se skelb÷ informaciją apie laisvas vietas grup÷se ir sistemingai ją atnaujino;
Moksleivių kūrybos centras vykd÷ veiklos ir teikiamų paslaugų pristatymą renginyje
„Atvirų durų dienos“ Var÷nos miesto mokyklų bendruomen÷ms (pareng÷ 400 vnt. lankstinukų apie
teikiamas paslaugas, informacinį stendą, foto-video medžiagą, straipsnį rajono spaudoje). Rajono
mokyklas apie Moksleivių kūrybos centro teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas
informavo raštu. Var÷nos viešoji biblioteka pareng÷ teikiamų paslaugų lankstinukus;
Vaikų globos namai „Spengla“ pareng÷ ir išplatino lankstinukus, kuriuose pateik÷
informaciją apie teikiamas paslaugas. Merkin÷s ir Var÷nos globos namai sudar÷ ir patvirtino
socialinių paslaugų sąrašą, kiekvienai paslaugų rūšiai - procedūrų aprašymus;
Var÷nos socialinių paslaugų centras peržiūr÷jo ir patvirtinto 9 bendrąsias socialines
paslaugas ir jų kainas, 5 socialin÷s priežiūros paslaugas ir jų kainas, pagalbos į namus papildomas
mokamos paslauga bei pareng÷ 1000 vnt. lankstinukų, kurie buvo išplatinti Var÷nos rajono
gyventojams;
Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros centras atnaujino informaciją apie nemokamas
ir mokamas paslaugas, informaciją talpino skelbimų lentoje (interneto tinklapyje adresu
http://www.varena-poliklinika.lt ši informacija nepatalpinta). Var÷nos ligonin÷je informacija apie
nemokamas ir mokamas paslaugas nuolat atnaujino ir skelb÷ viešai ligonin÷s skelbimų lentoje
(informacijos n÷ra interneto tinklapyje http://www.varenos-ligonin÷.lt).
2.2. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracijoje pagerinant gyventojų aptarnavimo kokybę 1-2 paslaugų
perk÷limo į internetą brandos lygiais 200 paslaugų teikiama elektroniniu būdu. 3-4 lygiais teikiamos
paslaugos Civilin÷s metrikacijos informacine sistema (MEPIS, https://mepis.vrm.lt/),Socialin÷s
paramos šeimai informacin÷ sistema (SPIS, http://www.spis.lt/), gyvenamosios vietos deklaravimo
sistema ir kitos – elektroninių valdžios vartų interneto puslapyje http://www.epaslaugos.lt/portal/;
Var÷nos viešojoje bibliotekoje dalis teikiamų paslaugų – dokumentų užsakymas,
grąžinimo terminų pratęsimas buvo teikiama elektroninių priemonių pagalba. Biblioteka savo
interneto tinklapyje (www.biblioteka.varena.lt ) atnaujino informaciją apie teikiamas paslaugas.
Var÷nos kultūros centre kultūros informacijos sklaida, sąskaitų išrašymas ir išsiuntimas,
bendravimas su profesionaliais kolektyvais, teatrais, daugumoje buvo vykdoma elektroniniu būdu;
Var÷nos ligonin÷je ir Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros centre pl÷tojama
informacinių technologijų sistema: įdiegta reabilitacijos paslaugų informacin÷ sistema (gali naudoti
gydytojai).
2.3. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷je visi priimti norminiai teis÷s aktai 2013 m. buvo skelbiami Savivaldyb÷s
interneto tinklapyje www.varena.lt/teisin÷ informacija, informaciniai pranešimai apie priimtus
norminius teis÷s aktus - Savivaldyb÷s informaciniame biuletenyje „Savivaldyb÷s žinios“. Buvo
suteikta galimyb÷ susipažinti su priimamais teis÷s aktais bei pažeidimų apskundimo tvarka.
3. Priemon÷s antikorupciniam švietimui skatinti.
3.1. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s administracija 2013 m. IV ketvirtyje organizavo seminarą „Valstyb÷s
tarnautojų korupcijos prevencijos ir profesin÷s etikos praktinio diegimo problematika“, seminare
dalyvavo 40 Savivaldyb÷s darbuotojų ir tarybos narių;
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Var÷nos švietimo centre pravestas seminaras „Nacionalin÷ atsparumo korupcijai
studija“, seminarą išklaus÷ 21 dalyvis;
Var÷nos r. V. Kr÷v÷s gimnazijoje į istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokomuosius
dalykus buvo integruotos temos: neteis÷tas ir smerktinas elgesys, žiniasklaida kaip kovos su
korupcija būdas, gr÷sm÷s demokratinei valstybei ir kitos. Antikorupcinio švietimo programos buvo
įgyvendinamos ir kitose rajono švietimo įstaigose pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną,
vykdant įvairius renginius: piešinių, plakatų konkursus, pilietiškumo ugdymo pamokas, klasių
valand÷les, antikorupcinius situacinius žaidimus, vaizdo klipų, skirtų Antikorupcijos dienai
pamin÷ti peržiūras, viktorinas, aptarimai ir kitus renginius;
Savivaldyb÷s įstaigos (Var÷nos ligonin÷, Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros
centras, Moksleivių kūrybos centras ir kitos) bendruose darbuotojų susirinkimuose, mokytojų
tarybos pos÷džių metu vienas iš darbotvark÷s klausimų buvo darbuotojų švietimas antikorupcijos
tema.
3.2. Vykdyta priemon÷:
Savivaldyb÷s interneto tinklapyje www.varena.lt/ Korupcijos prevencija sukurta
nuoroda suteikianti galimybę anonimiškai pranešti informaciją apie esamus ar galimus korupcinius
pažeidimus;
Var÷nos rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos interneto tinklapyje
(www.biblioteka.varena.lt ) įd÷ta informacija apie korupciją, atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teis÷s pažeidimus, galimybę pranešti apie korupcijos apraiškas, korupcijos prevencijos programa.
Bibliotekos lankytojai turi galimybę susipažinti su „Korupcijos prevencijos atmintine“;
Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro internetin÷je svetain÷je rubrikoje
„Antikorupcin÷ veikla“ patalpintas filmukas antikorupcine tema, direktoriaus kreipimasis į
pacientus, pasisakant prieš neteis÷tus mok÷jimus medicinos darbuotojams.
Korupcijos pasireiškimo atvejų Savivaldyb÷s institucijose 2013 metais nenustatyta.
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PATVIRTINTA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos
2014 m. balandžio 29 d. sprendimu
Nr. T-VII-965
VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2013-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮVYKDYMO 2013 METAIS IŠVADA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programa (toliau
– Programa) yra patvirtinta 2013 m. balandžio 30 d. Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimu Nr. T-VII-688.
Programa skirta korupcijos prevencijai Var÷nos rajono savivaldyb÷s institucijose,
biudžetin÷se ir viešosiose įstaigose, kurių steig÷ja yra Var÷nos rajono savivaldyb÷s taryba.
Šios programa tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Savivaldyb÷s institucijose ir
įstaigose, kompleksiškai šalinant prielaidas ir sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, pl÷toti
skaidrų teikiamų paslaugų administravimą bei skleisti antikorupcines nuostatas bendruomen÷je.
Programos įvykdymo už 2013 metus išvada parengta remiantis 2013 m. Programos
ataskaitos duomenims (ataskaita parengta atsakingų už priemonių plano įgyvendinimą vykdytojų
pateikta informacija).
Programai įgyvendinti priemonių plane numatytos trys pagrindin÷s priemon÷s:
1. Priemon÷s antikorupcin÷s kontrol÷s ir prevencijos skaidrumui užtikrinti.
Vykdant priemonę Savivaldyb÷s administracijoje parengtas naujas ir Savivaldyb÷s tarybos
sprendimu patvirtintas teis÷s aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo aprašas, antikorupciniu
požiūriu vertinti teis÷s aktų projektai, pateikta 57 teis÷s aktų projektų antikorupcinio vertinimo
pažymos. Priimti teis÷s aktai skelbiami Savivaldyb÷s interneto tinklapyje www.varena.lt.
Savivaldyb÷s administracijoje 2013 m. III ketvirtyje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymas Savivaldyb÷s administracijos veiklos srityse: viešųjų pirkimų vykdymas ir socialinio
būsto administravimas. Išvados d÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s pateiktos Specialiųjų tyrimų
tarnybai. Savivaldyb÷s administracija kreip÷si į Specialiųjų tyrimų tarnybą d÷l 5 asmenų, siekiančių
eiti pareigas valstyb÷s tarnyboje, d÷l kurių informacijos pateikimas yra privalomas. Savivaldyb÷s
interneto tinklapyje www.varena.lt sukurta rubrika „Korupcijos prevencija“, kur skelbiama įvairi
informacija susijusi su korupcijos prevencija, vykdomomis antikorupcin÷mis priemon÷mis,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos.
Savivaldyb÷s administracijoje sukurtas veiksmingas ir efektyvus Programos
įgyvendinimo priemonių planas, vykdyta Programos priemonių įgyvendinimo kontrol÷ 2013 m.
įvykdyta 91 proc. visų planuotų priemonių.
Apibendrinus pateiktus duomenis galima daryti išvadą, kad priemon÷ antikorupcin÷s
kontrol÷s ir prevencijos skaidrumui užtikrinti buvo įvykdyta.
2. Priemon÷s administracijos procedūrų skaidrumui užtikrinti ir Savivaldyb÷s
viešumui didinti.
Savivaldyb÷s administracija 2013 m. patikslino 85 teikiamų paslaugų aprašymus,
išleido 200 vnt. lankstinukų apie teikiamas pagal rūšis paslaugas. Į elektroninę erdvę E-paslaugos
sistemą įkelta 100 paslaugų aprašymų.
Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
internetin÷se svetain÷se skalb÷ informaciją apie laisvas vietas grup÷se ir sistemingai ją atnaujino.
Moksleivių kūrybos centras vykd÷ veiklos ir teikiamų paslaugų pristatymą renginyje
„Atvirų durų dienos“, Var÷nos viešoji biblioteka, Vaikų globos namai „Spengla“ pareng÷ teikiamų
paslaugų lankstinukus. Vaikų globos namai „Spengla“, Merkin÷s ir Var÷nos globos namai,
Var÷nos socialinių paslaugų centras, Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros centras, Var÷nos
ligonin÷ peržiūr÷jo, atnaujino, patvirtino ir viešino mokamų ir nemokamų paslaugų sąrašus.
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Informacinių technologijų sistema buvo pl÷tojama Savivaldyb÷s administracijoje,
Var÷nos viešojoje bibliotekoje, Var÷nos kultūros centre ,Var÷nos ligonin÷je ir Var÷nos pirmin÷s
sveikatos priežiūros centre, tod÷l išaugo elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičius.
Savivaldyb÷je visi priimti norminiai teis÷s aktai 2013 m. buvo skelbiami Savivaldyb÷s
interneto tinklapyje www.varena.lt/teisin÷ informacija, informaciniai pranešimai apie priimtus
norminius teis÷s aktus - Savivaldyb÷s informaciniame biuletenyje „Savivaldyb÷s žinios“. Buvo
suteikta galimyb÷ susipažinti su priimamais teis÷s aktais bei pažeidimų apskundimo tvarka.
Apibendrinus pateiktus duomenis galima daryti išvadą, kad priemon÷ administracijos
procedūrų skaidrumui užtikrinti ir Savivaldyb÷s viešumui didinti buvo efektyviai vykdoma ir
įgyvendinta.
3. Priemon÷s Antikorupciniam švietimui skatinti.
Savivaldyb÷s administracija 2013 m. IV ketvirtyje organizavo seminarą „Valstyb÷s
tarnautojų korupcijos prevencijos ir profesin÷s etikos praktinio diegimo problematika“, seminare
dalyvavo 40 Savivaldyb÷s darbuotojų ir tarybos narių. Seminaras „Nacionalin÷ atsparumo
korupcijai studija“, buvo pravestas ir Var÷nos švietimo centre, seminarą išklaus÷ 21 dalyvis.
Antikorupcinio švietimo programos buvo įgyvendinamos ir rajono švietimo įstaigose
pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną, vykdant įvairius renginius: piešinių, plakatų konkursus,
pilietiškumo ugdymo pamokas, klasių valand÷les, antikorupcinius situacinius žaidimus, vaizdo
klipų, skirtų Antikorupcijos dienai pamin÷ti peržiūras, viktorinas, aptarimai ir kitus renginius.
Savivaldyb÷s įstaigų bendruose darbuotojų susirinkimuose vienas iš darbotvark÷s
klausimų buvo darbuotojų švietimas antikorupcijos tema, tod÷l darbuotojai žino korupcijos
prevencijos priemones, žino kur pateikti informaciją apie galimas korupcijos apraiškas.
Savivaldyb÷s interneto tinklapyje www.varena.lt/, Var÷nos rajono savivaldyb÷s
viešosios bibliotekos interneto tinklapyje www.biblioteka.varena.lt/ korupcijos prevencija sukurta
nuorodos suteikiančios galimybę anonimiškai pranešti informaciją apie esamus ar galimus
korupcinius pažeidimus, korupcijos apraiškas.
Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro interneto tinklapyje, rubrikoje
„Antikorupcin÷ veikla“ patalpintas filmukas antikorupcine tema, direktoriaus kreipimasis į
pacientus, pasisakant prieš neteis÷tus mok÷jimus medicinos darbuotojams.
Apibendrinus pateiktus duomenis galima daryti išvadą, kad priemon÷s
Antikorupciniam švietimui skatinti įgyvendintos, korupcijos pasireiškimo atvejų Savivaldyb÷s
institucijose ir biudžetin÷se įstaigose 2013 metais nenustatyta.
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