PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2020 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1V-77
(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-204
redakcija)

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
2020-2023 METAMS ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas – užtikrinti skaidrią, efektyvią, patikimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) veiklą, vykdant teritorijų planavimo ir statybos valstybinę
priežiūrą.
Tikslo rezultato kriterijai (vertinant rezultato kriterijus atliekami reprezentatyvūs tyrimai):
1. klientų pasitenkinimo Inspekcijos veikla indekso didėjimas, ne mažiau kaip 1 proc. kasmet;
2. gyventojų, vertinančių Inspekcijos veiklą „gerai“ ir „labai gerai“, dalies didėjimas, ne mažiau kaip 3
proc. kasmet;
3. gyventojų, manančių, kad Inspekcija yra korumpuota, dalies mažėjimas, ne mažiau kaip 3 proc.
kasmet;
4. klientų (kurie naudojosi Inspekcijos paslaugomis), nurodžiusių, kad susidūrė su korupcijos
apraiškomis Inspekcijoje per pastaruosius 12 mėn., dalies mažėjimas, ne mažiau kaip 0,1 proc. kasmet;
5. Inspekcijos darbuotojų atsparumo korupcijai lygio didėjimas, ne mažiau kaip 0,05 balo kasmet.
Eil Priemonės pavadinimas
Įvykdymo Atsakingi
Kontroliuojantys
.
terminai
vykdytojai
asmenys
Nr.
1 uždavinys – didinti klientų pasitenkinimą ir visuomenės pasitikėjimą Inspekcijos veikla.
1.
Užtikrinti informacijos apie
II-IV ketv. Administravimo
Kancleris
Inspekcijos veiklą Inspekcijos
skyrius
interneto svetainės atvirų duomenų
portale teikimą.
2.
Įgyvendinti švietimo ir informavimo
II-IV ketv. Patarėjas ūkio
Viršininkas
kampaniją „Statykime kartu“, kurios
subjektų veiklos
tikslas – transliuojant turinį socialinėje
priežiūros
medijoje, spaudoje, radijuje ir
klausimais
televizijoje skatinti visuomenės
sąmoningumą, nepakantumą
Veiklos gerinimo
Patarėjas, kuruojantis
korupcijai, savavališkai statybai,
skyriaus vedėjas
Veiklos gerinimo skyriaus
skatinti įtrauktį į aplinkos formavimo
veiklą
ir kontrolės procesus, šviesti
gyventojus ar statybos dalyvius
atskirais teritorijų planavimo ar
statybos klausimais.
3.
Surengti Veiklos gerinimo skyriaus
II-IV ketv. Patarėjas ūkio
Viršininkas
2020 m. darbo plane numatytus
subjektų veiklos
susitikimus su savivaldybių
priežiūros

2

administracijomis (susitikimų ir
mokymų tikslas – pristatyti teisinius
pokyčius, užtikrinti aktyvesnį
bendradarbiavimą ir efektyvesnį
savivaldybių konsultavimo procesą
mažinant neteisėtų savivaldybių
administracijų priimtų sprendimų
skaičių statybos ir teritorijų planavimo
srityse).

klausimais
Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Konsultavimo
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis
Veiklos gerinimo skyriaus
veiklą
Viršininkas

Teritorijų
Patarėjas, kuruojantis
planavimo
Teritorijų planavimo
valstybinės
valstybinės priežiūros
priežiūros
departamento veiklą
departamento
direktorius
2 uždavinys – didinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros procesų skaidrumą,
užtikrinti veiklos veiksmingumą.
4.
Parengti viešųjų ir privačių interesų
II ketv.
Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
derinimo Inspekcijoje aprašą.
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
veiklą
5.
Pakeisti Viešojo intereso gynimo Iki 2020Teisėkūros ir teisės Teisės departamento
Inspekcijoje tvarkos aprašą.
08-31
taikymo skyriaus
direktorius
vedėjas
6.
Atlikti Vidaus tyrimų skyriaus 2020
III-IV
Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
m. darbo plane numatytas Inspekcijos ketv.
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
tarnautojų atliekamų patikrinimų
veiklą
vietoje patikras dėl inspektorių
išvaizdos reikalavimų atitikimo
(įvertinant ar patikrinimų vietoje metu
dėvimos uniformos ir kt.).
3 uždavinys – vykdyti veiksmingą korupcijos prevencijos politiką.
7.
Bendradarbiauti ir keistis aktualia
II-IV ketv. Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
informacija/ metodine medžiaga,
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
informacija apie korupcijos apraiškas
veiklą
su prokuratūra, STT, kitais
kriminalinės žvalgybos subjektais bei
kitomis valstybės ir savivaldybių
institucijomis.
8.
Teikti Specialiųjų tyrimų tarnybai
II-IV ketv. Administracijos
Viršininkas
svarbiausių rengiamų teisės aktų
padalinių,
projektus antikorupcinio požiūrio
rengiančių teisės
Kancleris
įvertinimui.
aktų projektus,
vadovai
Patarėjai, kuruojantys
Inspekcijos
administracijos padalinių,
patarėjai
rengiančių teisės aktų
projektus, veiklą
9.

Neteko galios.

10.

Apskaičiuoti bendrąjį Inspekcijos
darbuotojų atsparumo korupcijai lygį.

IV ketv.

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis
Vidaus tyrimų skyriaus
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11.

Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą.

II-III ketv.

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

veiklą
Patarėjas, kuruojantis
Vidaus tyrimų skyriaus
veiklą

4 uždavinys – išaiškinti korupcijos priežastis ir jas šalinti.
12. Vykdyti privačių interesų
II-IV ketv. Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
deklaracijose pateiktų duomenų
(ataskaitos skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
kontrolę ir pateikti 2 apibendrintas
pateikiamo
veiklą
ataskaitas viršininkui.
s II ir IV
ketv.)
13. Atlikti pagal įstaigos nustatytus
III ketv.
Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
kriterijus atrinktų įstaigoje vykstančių
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
viešųjų pirkimų prevencinę patikrą ir
veiklą
pateikti viršininkui ataskaitą.
14. Atrankos būdu tikrinti Inspekcijos
II-IV ketv. Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
darbuotojų priimtų sprendimų
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
teisėtumą ir imtis priemonių nustačius
veiklą
pažeidimus.
5 uždavinys – ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms, bendrą antikorupcinę kultūrą
Inspekcijoje, sudaryti sąlygas Inspekcijos darbuotojams tobulintis, kelti kvalifikaciją korupcijos
prevencijos srityje, tinkamai vykdyti funkcijas.
15. Organizuoti mokymus Inspekcijos
II-IV ketv. Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
darbuotojams korupcijos prevencijos
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
ir (ar) viešų ir privačių interesų
veiklą
derinimo temomis ir apmokyti ne
mažiau kaip Inspekcijos viršininko
Patarėjas
Viršininkas
2020 m. balandžio 15 d. įsakyme
žmogiškųjų išteklių
Nr. 1P-161 ,,Valstybinės teritorijų
valdymo
planavimo ir statybos inspekcijos prie
klausimais
aplinkos ministerijos 2020 metų
valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo plano patvirtinimo“
numatytą darbuotojų skaičių.
________________

