
    
   
   

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2014 METŲ KORUPCIJOS 
PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PRIEMONIŲ PLANO  PATVIRTINIMO  

 
2013 m. balandžio 3 d. Nr. T1-85 

Pasvalys 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728; 2011, Nr. 57-2703) 5 

straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 

nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), Pasvalio 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a 

patvirtinti pridedamus: 

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programą. 

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planą. 

 

 
Savivaldybės meras            Gintautas Gegužinskas 
 



PATVIRTINTA 
                                          Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 
                                          2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-85  
 
 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA  
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2013-2014 m. korupcijos prevencijos 
programa (toliau – Programa) yra Savivaldybės kovos su korupcija politikos tęsinys. Ši programa 
parengta atsižvelgiant į 2010-2012 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo metu 
paaiškėjusius trūkumus, ekonominės ir socialinės situacijos pakitimus. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 
(Žin., 2002, Nr. 57–2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų 
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX–711 (Žin., 
2002, Nr. 10–355; 2011, Nr. 77–3727), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu 
(Žin., 1999, Nr. 60–1945; 2006, Nr. 77–2975), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesu 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67–1659; 2000, Nr. 18–431), Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, 
valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir 
bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83–3015), Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl 
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 
9-340) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, ir skirta korupcijos 
prevencijai bei sisteminės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Savivaldybėje bei 
Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose juridiniuose asmenyse. 

3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant 
bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka 2 punkte įvardintuose teisės aktuose įtvirtintas 
sąvokas. 

5. Strateginės korupcijos prevencijos kryptys yra korupcijos prevencija ir antikorupcinis 
švietimas. 

6. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų 
antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio 
priežastis ir sąlygas. 

7. Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, 
visuomenės paramą numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui, glaudų 
Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais 
asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves. 

8. Programos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, 
teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis bei procedūromis užkirsti 
kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybės biudžetinėse 
ir viešosiose įstaigose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. 

9. Programa parengta 2 metų laikotarpiui. 
10. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės taryba, o 

įgyvendina Savivaldybės administracija ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai.  
 
II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 



11. Savivaldybės veiklos situacijos analizė atlikta vadovaujantis savivaldybės strateginio 
planavimo aplinkos analizės principais, Savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos 
programa, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T1-5, Savivaldybės 
2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu 
Savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T1-81, korupcijos pasireiškimo tikimybės 
išvadų duomenimis. 

12. Bendrosios korupcijos prielaidos:  
12.1. socialinės (nedarbas, santykinai maži valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų 

atlyginimai, netobula motyvacinė karjeros sistema viešajame sektoriuje);  
12.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos, kontrolės sistemų, 

teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas); 
12.3. institucinės (nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys, žinančių apie korupcijos 

atvejus darbuotojų baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje); 
12.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir 

prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams, piliečių pasyvumas 
antikorupcinėje veikloje). 

13. Galimos vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos Savivaldybėje: 
13.1. skaidrumo ir viešumo priimant teisės aktus stoka; 
13.2. neišsamus teisės aktų projektų poveikio vertinimas (kai nėra numatomos galimos 

neigiamos pasekmės, sąnaudos, alternatyvūs siūlomų problemų sprendimo būdai, ne visada 
atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas); 

13.3. elektroninės valdžios diegimo trūkumai; 
13.4. nepakankama interesų konfliktų prevencija (neparemta privačių interesų deklaracijų 

duomenų analize); 
13.5. nepakankama informacijos, skatinančios priešintis korupcijai, sklaida. 

 14. Savivaldybėje sudaryta nuolatinė Antikorupcinė komisija, kuri įgyvendina 
Savivaldybėje valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, svarsto organizacinius klausimus ir 
klausimus, susijusius su Savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano vykdymu. Antikorupcinės komisijos darbo reglamentas patvirtintas Savivaldybės 
tarybos 2007 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T1-134. 
 15. Remiantis Antikorupcinės komisijos rekomendacija 2010 metais analizuota korupcijos 
pasireiškimo tikimybė Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje. Po atliktos analizės buvo 
prieita išvada, jog rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu Savivaldybės administracijoje, 
valdoma. Specialiųjų tyrimų tarnyba, išnagrinėjusi pateiktą išvadą bei kitus dokumentus ir įvertinusi 
tai, kad Savivaldybėje atnaujinta 2010-2012 m. korupcijos prevencijos programa bei dirba 
Antikorupcinė komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. 
nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ priėmė 
sprendimą korupcijos rizikos analizės neatlikti. 
 2012 m. rugsėjo 25 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 
DV-631 ,,Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ sudaryta darbo grupė atliko korupcijos 
pasireiškimo tikimybės Pasvalio rajono savivaldybės administracijos skyrių veikloje analizę ir 
vertinimą. Analizuotas 2011 m. sausio – gruodžio mėn. ir 2012 m. sausio – rugsėjo mėn. 
laikotarpis. 2012 m. spalio 22 d. Pasvalio rajono savivaldybės meras raštu Nr. ARB -2579 pateikė 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymo Pasvalio rajono savivaldybėje. 
 16. Įgyvendintos korupcijos prevencijos priemonės: 
 16.1. teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m., 2012 m. nustatyta korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, motyvuotos išvados pateiktos Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai; 
 16.2. įgyvendintas „Vieno langelio“ gyventojų aptarnavimo principas; 
 16.3. į valstybės tarnautojų mokymo metinį planą įtraukti antikorupciniai mokymai; 
 16.4. paskirtas Savivaldybės administracijoje asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos, 
kontrolės ir bendradarbiavimo funkcijų, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 



gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, vykdymą (Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. 
įsakymas Nr. DV-645); 
 16.5. patvirtinti, pakeisti Savivaldybės administracijos Skyrių nuostatai, valstybės tarnautojų 
pareigybių aprašymai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, aiškiai apibrėžiant darbuotojų vykdomas 
funkcijas (Administracijos direktoriaus įsakymai: 2010 m. kovo 1 d. Nr. DV-133; 2010 m. kovo 19 
d. Nr. DV-160; 2010 m. gegužės 27 d. Nr. DV-313; 2010 m. rugsėjo 9 d. Nr. DV-501; 2010 m. 
gruodžio  7  d. Nr. DV-708; 2010 m. gruodžio 21 d.  Nr. DV-735; 2011 m.  vasario 19 d. Nr. DV-
116; 2011 m. spalio 4 d. Nr. DV-733; 2012 m. sausio 10 d. Nr. DV-20; 2012 m. kovo 2 d. Nr. DV-
164; 2012 m. gruodžio 31 d. Nr. DV-873); 
 16.6. įgyvendinamos antikorupcinės mokymo programos švietimo įstaigose (konkursai, 
paskaitos, kt. renginiai);  
 16.7. savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie: 
 16.7.1. vykdomus viešuosius pirkimus, administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės; 
 16.7.2. Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir 
asmenų, atsakingų už transporto naudojimą sąrašas; 
 16.7.3. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų 
sąrašas ir paslaugų teikimo aprašymai. 
 16.8. patvirtinti:  
 16.8.1. Socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašai (Savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 
20 d. sprendimas Nr. T1-7, pakeistas Savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 
T1-142); 
 16.8.2. Piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms 
tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T1-181); 
 16.8.3. Vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 
2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-204); 
 16.8.4. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2010 m. 
rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-206); 
 16.8.5. Socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims 
tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T1-231); 
 16.8.6. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms Pasvalio rajono savivaldybėje, 
planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 
2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-268); 
 16.8.7. Savivaldybei perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
patikėjimo teise tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-49); 
 16.8.8. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas (Savivaldybės 
tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58); 
 16.8.9. Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos asmenims (šeimoms) tvarkos aprašas 
(Savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-60); 
 16.8.10. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarka 
(Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-36, pakeistas Savivaldybės tarybos 
2012 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-68); 
 16.8.11. Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios 
programos nuostatai (Savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T1-87); 
 16.8.12. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų 
pagerinimą, sąrašų sudarymo ir savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas 
(Savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. T1-97); 
 16.8.13. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklės (Savivaldybės 
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-15); 
 16.8.14. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas 
(Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-16); 
 16.8.15. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės ir viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens 



sveikatos priežiūros centro 2012 metų veiklos užduotys  bei nustatyti šių įstaigų kiekybiniai ir 
kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai (Savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimas 
Nr. T1-103); 
 16.8.16. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2012 m. 
balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-107); 
 16.8.17. Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 
2012 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T1-170); 
 16.8.18. Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir 
naudotis tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-214); 

16.9. visi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto 
tinklalapyje bei daug sprendimų arba informacija apie juos (visi norminiai teisės aktai ir dalis 
individualių) – ir rajono spaudoje.  
 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

17. Programos tikslai yra: 
17.1. įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią 

plėtoti ryšius tarp Savivaldybės institucijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja yra 
Savivaldybė, ir visuomenės; 

17.2. atskleisti galimos korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės 
institucijose, biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir įmonėse, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir jas 
šalinti; 

17.3. užtikrinti skaidrumą teikiant viešąsias paslaugas. 
18. Antikorupcinio švietimo srityje tikslai yra: 
18.1. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę ir 

žiniasklaidą; 
18.2. didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis; 
18.3. plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą Savivaldybės švietimo įstaigų veikloje. 
19. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra: 
19.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 
19.2. antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus; 
19.3. stiprinti Savivaldybės administracijos padaliniams priskirtų antikorupcinių priemonių 

įgyvendinimo kontrolę; 
19.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 
19.5. viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo 

procedūras, mažinti tarnautojų veikimą savo nuožiūra (diskrecija); 
19.6. pagal poreikį numatyti finansavimą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui. 
20. Antikorupcinio švietimo uždaviniai yra: 
20.1. ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai; 
20.2. diegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose; 
20.3. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį; 
20.4. formuoti antikorupcinės elgsenos modelį. 
 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

21. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytina svaresnė visuomenės parama 
atitinkamoms antikorupcinėms iniciatyvoms. 
 22. Programos tikslų vertinimo kriterijai: 
 22.1. galimos korupcijos paplitimo mažėjimas Savivaldybėje; 
 22.2. didėjantis nepakantumas korupcijai; 
 22.3. didėjantis pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis, įstaigomis. 

23. Programos uždavinių vertinimo kriterijai: 



23.1. parengtų ir priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičiaus santykis; 
23.2. skundų, pateiktų teismui, administracinių ginčių komisijai dėl Savivaldybės priimtų 

sprendimų, sumažėjęs skaičius; 
23.3. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius; 
23.4. Programos priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais; 
23.5. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų ir Savivaldybės 

darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius; 
23.6. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus 

skaičius; 
23.7. specialių straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, 

posėdžiuose skaičius. 
 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS (ADMINISTRAVIMAS) 
 

 24. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo 2013–2014 metų priemonių 
planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus bei vykdytojus. 
Tuo atveju, kai nurodomi keli numatomos priemonės vykdytojai, atsakingu vykdytoju laikomas tas, 
kuris nurodytas pirmas vykdytojų sąraše. 
 25. Už valstybės antikorupcinės politikos įgyvendinimą Savivaldybėje pagal kompetenciją 
atsako meras, Antikorupcinė komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, administracijos 
struktūrinių padalinių vadovai, pavaldžių įstaigų ir organizacijų vadovai.  
 26. Už Savivaldybės Programos priemonių vykdymą atsakingi priemonių plane nurodyti 
vykdytojai. 
 27. Už Savivaldybės Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakingas Savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojas, kuriam yra pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę. 
 28. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti 
pasiūlymus Antikorupcinei komisijai dėl Programos ir priemonių plano keitimo ar / ir papildymo. 
 29. Gaunami pasiūlymai skelbiami savivaldybės tinklalapyje skiltyje „Korupcijos 
prevencija“, nurodomi siūlymo autoriai, turinys ir Antikorupcinės komisijos komentaras. 
 30. Atsižvelgiant į institucijų, juridinių bei fizinių asmenų, bendruomenės ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovų pasiūlymus, metinės ataskaitos projektą, kitą reikšmingą informaciją, Programa 
ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti atnaujinami. 
 31. Savivaldybės Programos priemonių vykdytojai iki kitų metų sausio 15 d. raštu, 
elektroniniu paštu pateikia už Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakingam Savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojui informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus 
rezultatus, Ataskaitoje nurodant, kas įvykdyta, ir priežastys, trukdančios įgyvendinti numatytas 
priemones.  
 32. Už Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakingas Savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojas iki kitų metų vasario 1 d. pateikia apibendrintą informaciją Antikorupcinei 
komisijai, kuri atsakinga už Savivaldybės Programos priemonių vykdymo kontrolę. 
 33. Antikorupcinė komisija gali teikti siūlymus Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai 
dėl Programos tobulinimo. 
 34. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo metinė ataskaita už praėjusius metus 
iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikiama Savivaldybės tarybai, po to paskelbiama Savivaldybės 
interneto tinklalapyje. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 35. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių. 
Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas 
finansavimas. 



 36. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip nepriklausoma išorinė kontrolės ir audito 
institucija, Programą vertina ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. 

37. Ši Programa skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje www.pasvalys.lt ir rajono 
spaudoje. 

_____________________ 



        PATVIRTINTA 
        Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 
        2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-85 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. Nr. Priemonė Tikslas 

Veiksmingumo 
vertinimo kriterijai 

Laukiamas rezultatas 
Įvykdymo 

laikas 
Atsakingas 
vykdytojas 

1. NUSTATYTI LABIAUSIAI KORUPCIJOS PAVEIKTAS SRITIS SAVIVALDYBĖJE, KORUPCIJOS ATSIRADIMO  IR PLITIMO PRIEŽASTIS 
(KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMAS) 

1.1. Nustatyti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę 

Nustatyti korupcijos pasireiškimo 
tikimybę pagal Savivaldybės 
veiklos sritis, remiantis Valstybės ir 
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, nustatymo 
rekomendacijomis, patvirtintomis 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. 
įsakymu Nr. 2-170  

Įvertintų Savivaldybės 
vykdomų funkcijų ar 
veiklos sričių skaičius 

Bus nustatyta 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė 
Savivaldybės veiklos 
srityse, pateikiant 
motyvuotą išvadą dėl 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
kontroliuojančiai 
institucijai 

Kasmet  
III ketvirtis 

Administracijos 
direktorius  
 

2. UŽTIKRINTI SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKAIDRUMĄ, EFEKTYVUMĄ, 
ANTIKORUPCINIŲ PRINCIPŲ LAIKYMĄSI 

2.1. Skelbti ir atnaujinti 
Savivaldybės interneto 
tinklalapyje 
www.pasvalys.lt,  
skyriuje „Veikla“ srityje 
„Viešieji pirkimai“ 
informaciją apie visus be 
išimties Savivaldybės 
tarybos sprendimus ir  
Administracijos direktoriaus 
įsakymus, kurie 
reglamentuoja viešųjų 

Užtikrinti viešųjų pirkimų 
procedūrų viešumą ir 
informacijos prieinamumą 
kiekvienam interesantui ar 
tiekėjui  

 

Paskelbtų vykdomų 
projektų/ konkursų 
skaičius 

 Bus viešai prieinama 
skelbtina informacija  

Nuolat Investicijų ir 
turto valdymo 
skyrius; 
Bendrasis 
skyrius 



Eil. Nr. Priemonė Tikslas 
Veiksmingumo 

vertinimo kriterijai 
Laukiamas rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

pirkimų procesą Pasvalio r. 
savivaldybėje (arba 
vykdomus projektus/viešųjų 
pirkimų konkursus) 

2.2. Perkelti Savivaldybės 
administracijos teikiamas 
administracines paslaugas į 
elektroninę erdvę 

Elektroniniu būdu teikti kuo 
daugiau administracinių paslaugų 

Elektroninių paslaugų 
teikimo lygmuo 

Užtikrintas skaidrus ir 
viešas administracinių 
paslaugų teikimas 

2014 m.  Administracijos 
direktorius 

3. SUKURTI ILGALAIKES PRIEMONES KOVAI SU KORUPCIJA 

3.1. Įgyvendinti antikorupcines 
mokymo programas 
švietimo įstaigose 
(konkursų, paskaitų ir kt. 
renginių antikorupcine tema 
organizavimas) 

Skatinti mokytojus ir mokinius 
domėtis korupcijos prevencija ir 
pilietiškumo ugdymu 

Švietimo įstaigų, 
kuriose įgyvendintas 
antikorupcinis 
mokymas, skaičius 

Švietimo įstaigų mokiniai 
ir mokytojai bus 
supažindinami su 
antikorupcinėmis 
iniciatyvomis 

2013 –2014 m. Švietimo ir 
sporto skyrius;  
Antikorupcinė 
komisija 

3.2. Didinti visuomenės 
antikorupcinį sąmoningumą 

Kuo daugiau gyventojų 
supažindinti su korupcijos 
prevencijos ir kontrolės 
galimybėmis  

Pranešimų, skelbtų  
Savivaldybės 
interneto tinklalapyje 
ir rajoninėje 
spaudoje, skaičius  
 

Padidės bendras 
pasitikėjimas 
Savivaldybės veikla, 
piliečiai ir kiti asmenys 
bus paskatinti pranešti 
apie pasitaikančias 
negeroves 

Nuolat Antikorupcinė 
komisija; 
Bendrasis 
skyrius 

4. ATGRASINTI SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJUS IR DARBUOTOJUS  NUO KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ DARYMO 

4.1. Rengiant valstybės 
tarnautojų mokymo metinį 
planą, įtraukti 
antikorupcinius mokymus 
 

Skatinti valstybės tarnautojų 
motyvaciją dalyvauti 
antikorupciniuose mokymuose. 
Siekti, kad antikorupcinių mokymų 
(kursų) baigimas būtų laikomas 
vienu iš privalumų vertinant 
valstybės tarnautoją ir skiriant jį į 
aukštesnes pareigas 

Surengtų mokymų ir 
antikorupcinių 
mokymų skaičius ir 
juose dalyvavusių 
asmenų skaičius 

Savivaldybės politikai, 
tarnautojai ir darbuotojai 
bus geriau supažindinti su 
korupcijos pasekmėmis ir 
prevencinėmis 
priemonėmis 

Kiekvienais 
metais iki 
liepos 1 d. 

Juridinis ir 
personalo 
skyrius 

5. ĮTRAUKTI Į KORUPCIJOS PREVENCIJĄ  GYVENTOJUS, VISUOMENINES ORGANIZACIJAS 



Eil. Nr. Priemonė Tikslas 
Veiksmingumo 

vertinimo kriterijai 
Laukiamas rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

5.1. Nagrinėti skundus dėl 
Savivaldybės 
administracijos struktūrinių 
padalinių, pavaldžių įstaigų 
valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų veiklos, esant 
korupcijos pasireiškimo 
rizikai 

Plėtoti antikorupcinę kultūrą, diegti 
valstybės tarnautojams 
antikorupcinio elgesio principus, 
atsiskaityti visuomenei 

Išnagrinėtų skundų dėl 
Savivaldybės 
administracijos 
struktūrinių padalinių, 
pavaldžių įstaigų 
valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų veiklos, 
esant korupcijos 
pasireiškimo rizikai, 
skaičius 

Padidės bendras 
pasitikėjimas 
Savivaldybės veikla, 
piliečiai ir kiti asmenys 
bus paskatinti pranešti 
apie pasitaikančias 
negeroves 

Nuolat Administracijos 
direktorius  
 

5.2. 
 
 
 
 
 

Kiekvienoje seniūnijoje 
rengti susitikimus su 
gyventojais 
 
 
 

Tiesioginis dialogas su visuomenės 
atstovais antikorupcine tematika 
 
 
 
 

Surengtų susitikimų 
skaičius; 
anoniminių ar oficialių 
pranešimų apie galimus 
korupcinio pobūdžio 
nusikaltimus skaičius 

Padidės bendras 
pasitikėjimas 
Savivaldybės veikla, 
asmenys bus paskatinti 
pranešti apie 
pasitaikančias 
negeroves 

Nuolat 
 
 
 
 
 

Seniūnijų 
seniūnai 
 
 
 
 

5.3. Atlikti moksleivių (ir/ar kitų 
socialinių grupių) anketinę 
apklausą korupcijos 
reiškinio suvokimui 
nustatyti 

Išsiaiškinti kaip korupcijos reiškinį 
suvokia mokiniai ir/ar kitos 
socialinės grupės ir palyginti 
suvokimo indeksą dinamikoje 

Išplatintų anketų 
skaičius 

Tyrimo rezultatai 
padės suformuoti 
tolesnę korupcijos 
prevencijos politiką 

2013 m. III 
ketvirtis, 2015 
m. I ketvirtis 

Antikorupcinė 
komisija; 
Bendrasis 
skyrius; 
Švietimo ir 
sporto skyrius 

6. TEISINĖMIS IR ORGANIZACINĖMIS PRIEMONĖMIS  SUKURTI VEIKSMINGĄ, NUOLATINĘ ANTIKORUPCINĘ SISTEMĄ BEI PROCEDŪRAS, 
IMTIS PRIEMONIŲ, KAD TOS PROCEDŪROS BŪTŲ ĮGYVENDINTOS 

6.1. Paskirti Savivaldybės 
administracijoje asmenį, 
atsakingą už  korupcijos 
prevencijos, kontrolės ir 
bendradarbiavimo funkcijų, 
numatytų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
2004 m. gegužės 19 d. 
nutarimu Nr. 607 
patvirtintose Padalinių ir 

Sukurti geriau koordinuojamą 
korupcijos prevencijos veiklą 
Savivaldybės administracijoje 

Paskirtas asmuo Paskirtas asmuo 
Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos 
įstatymui 
savivaldybėje 
įgyvendinti 

2013 m. II 
ketvirtis 

Administracijos 
direktorius 



Eil. Nr. Priemonė Tikslas 
Veiksmingumo 

vertinimo kriterijai 
Laukiamas rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

asmenų, valstybės ar 
savivaldybių įstaigose 
vykdančių korupcijos 
prevenciją ir kontrolę, 
veiklos ir bendradarbiavimo 
taisyklėse, vykdymą 

6.2. 
 
 
 
 
 

Atsižvelgiant į  
Savivaldybės biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų veiklos 
specifikas ir struktūras, 
paskirti asmenis, atsakingus 
už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą  

Sukurti geriau koordinuojamą 
korupcijos prevencijos veiklą 
 
 
 
 
 

Įstaigų, paskyrusių 
asmenis atsakingus už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, skaičius 
 
 
 

Įstaigoje paskirtas 
asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ir kontrolę 
 
 
 

2013 m. II 
ketvirtis 
 
 
 
 

Įstaigų vadovai 
 
 
 
 
 

6.3. Savivaldybės priimamų 
atitinkamų teisės aktų 
projektų, kuriais numatoma 
reguliuoti visuomeninius 
santykius, susijusius su 
Korupcijos prevencijos 
įstatymo 8 straipsnio 1 
dalyje numatytais atvejais, 
antikorupcinis vertinimas 

Atlikti Savivaldybės tarybos 
priimamų teisės aktų projektų 
antikorupcinį vertinimą, siekiant 
priimamų sprendimų skaidrumo, 
įgyvendinti korupcijos prevencijos 
uždavinius 
 
 

Įvertintų teisės aktų 
skaičius 

Bus įgyvendinti 
korupcijos prevencijos 
uždaviniai ir tikslai 

Nuolat Sprendimų 
projektus 
rengiantys 
subjektai; 
Antikorupcinė 
komisija 

7. TOBULINTI PERSONALO VALDYMO PRAKTIKĄ 

7.1. Teikti informaciją Valstybės 
tarnautojų registrui apie 
valstybės tarnautojus, kurie 
pagal įsiteisėjusius 
galutinius teismo 
nuosprendžius pripažinti 
padarę korupcinius 
nusikaltimus 

Atsižvelgti į turimą informaciją 
skiriant į atitinkamas pareigas 

Pateikta informacija Korupcijos tikimybės 
sumažėjimas priimant į 
įstaigą nepriekaištingos 
reputacijos asmenis 

Nuolat Juridinis ir 
personalo 
skyrius 

8. UŽTIKRINTI TINKAMĄ ANTIKORUPCINIŲ VEIKSMŲ (PRIEMONIŲ) PLANO ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMĄ 



Eil. Nr. Priemonė Tikslas 
Veiksmingumo 

vertinimo kriterijai 
Laukiamas rezultatas 

Įvykdymo 
laikas 

Atsakingas 
vykdytojas 

8.1 Numatyti lėšų Korupcijos 
prevencijos programai 
įgyvendinti 

Įgyvendinti korupcijos prevencijos 
priemones numatytas priemonių 
plane  

Skirta lėšų programai 
įgyvendinti 

Užtikrintas korupcijos 
prevencijos programos  
priemonių plano 
įgyvendinimo 
finansavimas 

Kasmet (esant 
biudžete lėšų) 

Administracijos 
direktorius; 
Savivaldybės 
taryba 

8.2. Savivaldybės interneto 
svetainės „Korupcijos 
prevencijos“ skiltyje nuolat 
atnaujinti informaciją 

Užtikrinti korupcijos prevencijos 
programos priemonių plano 
vykdymo viešumą 

Interneto svetainėje 
nuolat atnaujinama 
korupcijos prevencijai 
skirta informacija 

Gyventojai bus 
informuojami apie 
priemonių plano 
vykdymą 

Nuolat Bendrasis 
skyrius 

8.3 Skelbti informaciją apie 
įvykdytas bei vykdomas 
korupcijos prevencijos 
priemones Savivaldybės 
interneto svetainėje ir 
spaudoje 

Informuoti  visuomenę apie 
įvykdytas ir vykdomas korupcijos 
prevencijos priemones 

Pateiktų pranešimų 
skaičius visuomenės 
informavimo 
priemonėse 

Gyventojai bus 
informuojami apie 
Antikorupcinės 
komisijos veiklą 

Kartą per 
pusmetį 

Antikorupcinė 
komisija 

          

 
_____________________________ 
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