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Vadovaudamasi Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-66 „Dėl antikorupcijos komisijos nuostatų 

patvirtinimo“  22 punktu, teikiu Savivaldybės tarybai ataskaitą apie Antikorupcijos komisijos 

veiklą.  

Antikorupcijos komisijos (toliau – Komisijos) paskirtis – vykdyti Pasvalio rajono 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) korupcijos prevencijos politiką, plėtoti prevencijos priemonių 

sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje, dalyvauti atliekant teisės aktų 

projektų antikorupcinį vertinimą. 

Nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) Antikorupcijos komisiją Savivaldybės taryba sudarė 

2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-65 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo“.  

Antikorupcijos komisija sudaryta iš 5 narių. Atsižvelgiant  į Vyriausybės atstovo Panevėžio 

apskrityje tarnybos 2015 m. rugpjūčio 21 d. teikimą Nr. T-21(2.1) „Dėl Antikorupcijos komisijos 

sudėties pakeitimo“ Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-126, Komisijos 

sudėtis buvo pakeista, vietoje seniūnijos seniūno į Komisijos sudėtį įtrauktas seniūnaitijos 

seniūnaitis. 

Komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,  Antikorupcijos 

komisijos nuostatais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. 

sprendimu Nr. T1-66 „Dėl antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos 

komisijos posėdžiai vyko pagal poreikį. Komisija posėdžiavo 1 kartą. (2015 m. gruodžio 22 d. 

protokolas Nr. AKP-1).  

Komisija svarstė šiuos klausimus ir priėmė sprendimus. 

1. Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo. 

Nuspręsta Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju skirti Alfonsą Puloką. 

 

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos ir 

Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano 

patvirtinimo. 

Nuspręsta pritarti Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų 

programos ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

priemonių plano projektui. 

 

3. Dėl mokymų  antikorupcijos prevencijos tematika organizavimo Antikorupcijos 

komisijos nariams. 

Nuspręsta pavesti Savivaldybės administracijai  išsiaiškinti, kokios galimybės suorganizuoti 

mokymus Antikorupcijos komisijos nariams. 
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Diskutuota kaip organizuoti Komisijos veiklą, kaip dalyvauti atliekant teisės aktų projektų 

antikorupcinį vertinimą. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, kurie yra siunčiami Tarybos 

nariams, turėtų būti pateikti ir Antikorupcijos komisijos nariams. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt nuorodoje „Korupcijos 

prevencija“ paskelbta Antikorupcijos Komisijos sudėtis, komisijos nuostatai, Pasvalio rajono 

savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programa ir Pasvalio rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių planas, Pasvalio  rajono savivaldybės 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada, kita aktuali informacija. Taip pat atnaujinta 

informacija, į ką kreiptis norint pranešti apie korupciją, tokiu būdu Komisija užtikrino, kad 

Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pranešti apie esamus ar galimus korupcinius pažeidimus.  

Antikorupcijos Komisija ataskaitiniu laikotarpiu nenustatė korupcijos apraiškų ar korupcinių 

teisės pažeidimų. Antikorupcijos Komisija sieks vykdyti Savivaldybės korupcijos prevencijos 

politiką, plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono 

visuomene korupcijos prevencijos srityje. 

 

 

Komisijos  pirmininkė       Neringa Trinskienė 

 

 


