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DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 6
dalimi ir 15 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdami į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos
rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus
2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 185 (toliau – Programos rengimo rekomendacijos), įvertinome
Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2016-2019 metų korupcijos prevencijos
programą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2- 162 (toliau –
Programa) bei Programos įgyvendinimo priemonių planą1.
Atlikę Savivaldybės Programos ir priemonių plano vertinimą teikiame šias pastabas ir
pasiūlymus:
1. Programoje pasigendama gilesnės aplinkos analizės.
Programos II skyriuje „Savivaldybės veiklos situacijos analizė antikorupciniu požiūriu“
pateikta informacija apie kai kurių korupcijos prevencijos priemonių, numatytų Korupcijos
prevencijos įstatyme, įgyvendinimą (atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas,
antikorupciniu požiūriu vertinami teisės aktų projektai), taip pat nurodoma, kad buvo įgyvendinta
dauguma ankstesnės Programos2 priemonių, tačiau išsamiau Programos veiksmingumas bei pasiektas
rezultatas neanalizuojamas (nenurodomos priežastys, kodėl buvo įgyvendintos ne visos priemonės,
kokia jų svarba, ar įgyvendinus priemones buvo pasiektas laukiamas rezultatas ir pan.).
Šio skyriaus 15 punkte pateikta informacija apie galimas korupcijos prielaidas, kurios buvo
nustatytos analizuojant Savivaldybės administracijos veiklos situaciją ir vertinant išorinius ir vidinius
veiksnius, tačiau Programoje iškelti tikslai bei uždaviniai, o taip pat ir priemonės nesisieja su
įvardintomis problemomis. Pvz. 15.1. punkte įvardintos institucinės korupcijos prielaidos Prieiga per internetą: https://www.jurbarkas.lt/index.php?184692458
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimas Nr. T-177 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 20142015 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
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„motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, nedarbas, maži valstybės tarnautojų atlyginimai,
darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje“ patvirtintoje
Programoje iš esmės nesprendžiamos ir yra bendro pobūdžio.
Tam, kad būtų galima išskirti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose korupcijos pasireiškimo
rizika didžiausia, būtina įvertinti sociologinių tyrimų duomenis (ypač tuos duomenis, kurie liečia
savivaldą), taip pat analizuoti duomenis, gautus atlikus korupcijos rizikos valdymo vertinimo auditą,
per Savivaldybėje atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūrą gautus duomenis
(turima omenyje rizikos veiksnius, nustatytus konkrečioje Savivaldybės veiklos srityje), taip pat
surinktą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir tarnybinius nusižengimus.
Tinkamai atlikta aplinkos analizė leidžia iškelti aktualius Programos tikslus bei uždavinius, o taip pat
numatyti tinkamas priemones.
2. Programoje iškeltiems tikslams trūksta konkretumo, kai kurie uždaviniai labiau panašūs į
priemones.
Nustatant Programos tikslą užsibrėžiamas siekis tam tikram laikotarpiui, per kurį
įgyvendinami vienas ar keli Programos uždaviniai, kurie išsamiau apibrėžia siektiną rezultatą.
Susipažinus su Programos III skyriuje „Programos tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai“ pateikta
informacija nustatyta, kad kai kurie Savivaldybės užsibrėžti tikslai yra pernelyg platūs, apima daug
sričių, o parinkti uždaviniai labiau panašūs į konkrečias priemones. Pvz. Pirmas Programos tikslas –
„didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Jurbarko rajono savivaldybės ir jos
įstaigų veiklos srityse, peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas, skatinti korupcijos
prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą“ apima ne tik tam tikrą siekį, bet ir konkrečius veiksmus
(peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas), kurie labiau tiktų Programos
įgyvendinimo priemonių planui kaip priemonė. Minėtam tikslui pasiekti numatyti 4 uždaviniai, iš
kurių 2 vėlgi labiau tinka priemonių planui kaip konkrečios priemonės (16.2. uždavinys – „užtikrinti
kokybišką norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą, 16.4. uždavinys – „skelbti informaciją apie
savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes, tarnybinių automobilių naudojimą
savivaldybių įstaigose“).
Pažymėtina, kad užsibrėžiant pernelyg plačius, daug sričių apimančius tikslus tampa
sudėtinga numatyti uždavinius, o taip pat parinkti tinkamas priemones.
3. Programoje užsibrėžti tikslai ir uždaviniai nesutampa su numatytais priemonių plane, dėl
ko pasibaigus Programos galiojimo laikui bus sudėtinga įvertinti jos rezultatyvumą.
Programos 17 ir 18 punktuose iškelti tikslai negali būti pasiekti, nes priemonių plane vietoje
jų yra suformuluoti kiti tikslai ir numatyti nauji uždaviniai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
Programoje yra iškelti 3 tikslai ir numatyti 9 uždaviniai, o priemonių plane tikslai yra 5, o uždaviniai
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– 7. Programoje ir priemonių plane sutampa tik pirmas tikslas. Programoje pirmam tikslui pasiekti
yra numatyti 4 uždaviniai, kurie priemonių plane kažkodėl įvardinami kaip tikslo rezultato kriterijai.
Programos įgyvendinimo rezultatas yra paskaičiuojamas įvertinus kiekvienam tikslui ir
uždaviniui numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatyvumą, tačiau jei Programoje iškelti tikslai ir
uždaviniai skiriasi nuo nustatytų priemonių plane, rezultatą paskaičiuoti iš esmės neįmanoma.
Siekiant Programos įgyvendinimo nuoseklumo, rekomenduojame kiekvienam tikslui numatyti po
vieną ar kelis uždavinius, kuriuos reikia atlikti siekiant tikslo, o kiekvienam uždaviniui įgyvendinti
priemonių plane numatyti po kelias konkrečias priemones, pvz:
1.1.1. Priemonė

2.1.1. Priemonė

1.1. Uždavinys 1.1.2. Priemonė

2.1.Uždavinys

1.1.3. Priemonė
1.2.1. Priemonė

1 Tikslas
1.2.Uždavinys

1.2.2. Priemonė

2.1.2. Priemonė
2.1.3. Priemonė

2 Tikslas

2.2.1. Priemonė
2.2.Uždavinys

1.2.3. Priemonė

2.2.2. Priemonė
2.2.3. Priemonė

4. Neskelbiamos kasmetinės Programos įgyvendinimo ataskaitos.
Susipažinus su Savivaldybės interneto tinklapyje skelbiama informacija nustatyta, kad
visuomenė turi galimybę susipažinti tik su 2018 metų Programos įgyvendinimo rezultatais, ataskaitos
už 2016 ir 2017 metus neskelbiamos. Taip pat nėra galimybės susipažinti su Savivaldybės
įgyvendinama Programa, nes tinklapyje patalpinta nuoroda yra neaktyvi. Seimo teisės aktų registre
yra prieinama tik Programa, jos įgyvendinimo ataskaitos taip pat neskelbiamos.
5. Programos priemonių plano struktūra iš esmės atitinka Programos rengimo
rekomendacijose siūlomą struktūrą, tačiau atkreiptinas dėmesys į kai kuriuos aspektus:
- Priemonių plane nustatyti tikslo rezultato kriterijai neapibrėžia teigiamo pokyčio, kuris
turėtų įvykti įgyvendinus numatytas priemones, pvz. „tobulinti galiojančius teisės aktus labiausiai
korupcijos paveiktose srityse“, „skelbti informaciją apie savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines
komandiruotes, tarnybinių automobilių naudojimą savivaldybių įstaigose“. Šie priemonių plane
numatyti kriterijai iš esmės yra konkrečios priemonės, o ne laukiamo rezultato kriterijai. Pažymėtina,
kad tikslo rezultato kriterijai turi apibrėžti planuojamą teigiamą pokytis per Programos įgyvendinimo
laikotarpį, kurį gaus visuomenė ar kiti tiesioginiai Programos naudos gavėjai.
- Dalis priemonių plane numatytų priemonių yra sietinos su valstybės ar savivaldybės įstaigų
arba valstybės tarnautojų pareigomis (funkcijomis), kurių vykdymą numato teisės aktai. Prie tokių
priemonių priskirtinos 2, 13, 15.1 priemonės. Manome, kad būtų tikslinga į Priemonių planą įtraukti
ne jau numatytas teisės aktų normas, o jas detalizuoti, numatant, kaip jos bus įgyvendinamos;
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- Daugumos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo terminai yra netikslūs,
nenumatyta, kaip ir kokiu periodiškumu jos bus įgyvendinamos. Priemonių plane iš viso numatyta
21 priemonė iš kurių 8-ų priemonių įgyvendinimo terminas - „nuolat“, 8 -ų priemonių – 2016-2019
m. (t. y. visą Programos galiojimo laiką). Dėl šios priežasties daugumos priemonių įgyvendinimas
tampa deklaratyviu ir neįpareigojančiu imtis veiksmų.
- Priemonių plane 7-ų priemonių laukiamo rezultato kriterijai įvardijami žodžiu „skaičius“
Pvz. „Mokymuose dalyvavusių Savivaldybės institucijų, pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų
skaičius, išklausyto kurso apimtimi“ (6 priemonė), „Mokyklų, kultūros ir švietimo įstaigų, vykdančių
korupcijos prevencijai skirtas veiklas, skaičius, vykdytų korupcijos prevencijai skirtų renginių
skaičius“ (15.1 priemonė). Dėl to Programos ir Priemonių plano įgyvendinimo perspektyvos sudaro
deklaratyvumo įspūdį. Manytina, kad parenkant priemonių vertinimo kriterijus racionaliausia būtų
nurodyti konkrečius ar minimalius pamatuojamus dydžius, pavyzdžiui: x (arba nemačiau kaip x)
susitikimų, x (arba ne mažiau kaip x) renginių antikorupcine tema skaičius, mokymuose dalyvaus x
proc. (arba nemačiau kaip x proc.) darbuotojų ir pan.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome:
1. Rengiant naujo laikotarpio Programą atlikti ankstesnės Programos veiksmingumo ir (ar)
poveikio vertinimą.
2. Didesnį dėmesį skirti aplinkos analizei.
3. Atsižvelgiant į atliktos aplinkos analizės rezultatus, naujai Programai numatyti aiškius
tikslus, kiekvienam jų numatyti tinkamus uždavinius. Priemonių plane kiekvienam uždaviniui (jų
nekeičiant) numatyti efektyvias, į korupcijos rizikos veiksnių šalinimą nukreiptas priemones.
4. Priemonių plane numatyti tikslo rezultato kriterijus, priemonėms nustatyti tikslesnius
įgyvendinimo terminus bei priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijus.
5. Rengiant naujo laikotarpio programą siūlome atsižvelgti į Nacionalinės kovos su
korupcija programos (toliau – NKKP) 41 punktą, kuriame numatyta, kad savivaldybių įstaigų kovos
su korupcija programose turi būti numatomos priemonės, kuriomis būtų:
- padidintas viešumas ir atvirumas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant
sprendimus;
- padidintas veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas;
- užtikrintas darbuotojų patikimumas, lojalumas ir sąžiningumas;
- visuomenė motyvuojama elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;
- pagerinta valdymo kokybė;
- sumažinta našta verslui;
- padidintas pajamų ir išlaidų viešumas;
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- padidintas turto tvarkymo skaidrumas.
6. Atsižvelgiant į NKKP 43 punktą, rekomenduojame įgyvendinamą Programą, priemonių
planą bei vykdymo ataskaitas skelbti viešai Savivaldybės interneto tinklapyje, Programą
įgyvendinančių Savivaldybės įstaigų ir įmonių interneto tinklapiuose bei teisės aktų registre.

L. e. viršininko pareigas
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