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INFORMACIJA APIE PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2019 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ  2017 M. 

2017-03-12 

 

 

Tikslas –  atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Įvertinta situacija Pasvalio rajono savivaldybėje biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) ir (ar) savivaldybės kontroliuojamų įmonių (toliau 

–  Savivaldybės įstaiga) veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika, ir parengtos išvados. 

2. Nustatyti tikslinių grupių (Pasvalio rajono  savivaldybės gyventojų ir Pasvalio rajono savivaldybės institucijų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą. 

1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinę kontrolę. 

2 uždavinys. Nustatyti respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Pasvalio savivaldybės institucijas. 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-

ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Rezultato pasiekimas 

 1. Antikorupcijos  

komisija 

nedalyvauja 

parenkant sritį, 

kurioje tikslinga 

nustatyti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

Savivaldybės 

veiklos sritį, 

kurioje būtų 

tikslinga nustatyti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę, 

motyvuotai 

parinkti 

Antikorupcijos 

komisijoje, 

įvertinus atliktų 

tyrimų ar 

apklausų 

rezultatus, audito 

medžiagą, gautus 

skundus ar 

pranešimus, kitą 

teisėtai gautą 

informaciją apie 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę, 

Antikorupcijos 

komisija 

Kiekvienais 

metais iki 

liepos 31 d. 

Parinktos sritys, kuriose 

tikslinga  nustatyti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę. Priimtas 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymas 

dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo  

Įvykdyta. 

Antikorupcijos komisija 2017 m. birželio 29 d. 

protokolu Nr. AKP-3 parinko sritis kuriose reikėtų 

atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą. 

Administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 18 d.    

įsakymu Nr. DV-524 „Dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m.“ 

nustatytos analizuojamos sritys.  

Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 

Savivaldybės mero 2017 m. liepos  5 d. raštu Nr. 

ARB-1467 „Dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo 2017 m.“  išsiųstos 

rekomendacijos dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo 2017 m. 
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savivaldybės  

įstaigų veiklą  

2. Priemonių 

Savivaldybės 

veiklos srityje 

įgyvendinimas, 

siekiant mažinti 

nustatytą 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

Nustatyti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę vienoje 

iš Savivaldybės 

administracijos 

veiklos sričių 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

Savivaldybės veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, skaičiaus 

mažėjimas 

Vykdoma. 

2017 m. Analizuotos sritys: 

1. Darbuotojų priėmimas, darbo užmokesčio 

nustatymas ir interesų konfliktų valdymas, 

nepotizmo prevencija. 

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės ir 

drausminės atsakomybės taikymas. 

3. Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio 

turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, 

atkreipiant dėmesį į: 

3.1. Savivaldybės teritorijos viešosiose erdvėse ir 

kituose savivaldybei (valstybei) nuosavybės teise 

priklausančiuose sklypuose nukirstų medžių 

(biologinio turto) naudojimą; 

3.2. Liekamųjų medžiagų, vykdant statybos, 

remonto, griovimo darbus, naudojimą; 

3.3. Tarnybinio transporto naudojimo kontrolę, 

transporto remonto darbų pirkimą ir atlikimą. 

 

Tikimybės nustatymo išvada parengta ir pateikta 

Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

3. Dirbti 

savivaldybėje, jos 

įstaigose ar 

įmonėse privalo 

tik 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenys 

Kreiptis į 

Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl 

informacijos apie 

asmenį, siekiantį 

eiti arba einantį 

savivaldybės 

įstaigoje ar 

įmonėje pareigas, 

numatytas 

Korupcijos 

prevencijos 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Privaloma 

tvarka, 

numatant 

priimti į 

nurodytas 

pareigas 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas priimant į 

įstaigą nepriekaištingos 

reputacijos asmenis. 

Asmenų, siekusių eiti 

pareigas, kai kreiptis į 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą informacijos yra 

privaloma, skaičius 

lygus kreipimųsi 

skaičiui 

Vykdoma. 

Administracijos direktorius  į   Specialiųjų tyrimų 

tarnybą  kreipėsi  dėl 3 asmenų, siekusių eiti 

pareigas.  
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įstatymo 9 

straipsnio 6 dalyje 

ir patvirtintas 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

tarybos 2015 m. 

rugpjūčio 7 d. 

sprendimu Nr. 

T1-94 „Dėl 

pareigybių sąrašo 

patvirtinimo“ 

4. Informacijos 

trūkumas siekiant 

įvertinti Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

antikorupcinę 

aplinką 

Atlikti 

visuomenės 

nuomonės tyrimą 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę, 

Antikorupcijos 

komisija 

Kiekvienais 

metais iki 

gruodžio 

mėnesio 31 d. 

Nustatytas 

Savivaldybėje požiūris į 

korupciją, įvertintas 

antikorupcinis 

potencialas 

Vykdoma. 

Savivaldybės interneto svetainėje buvo  paskelbta 

anoniminė Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų 

nagrinėjimo Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijoje apklausos anketa. Anketoje buvo  

klausimas „Ar savivaldybės administracijos 

darbuotojas užuominomis arba kitaip leido 

suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo 

sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs 

turėtumėte jam atsidėkoti?* 

(Jei atsakėte "Taip", įrašykite, kodėl taip 

manote). Atsakymų variantai „Taip“ ir „Ne“. 

Visi anketas užpildę respondentai atsakė „Ne“.  

Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Pasvalio 

rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos srityse 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 

2. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už Savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc. 

3. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už Savivaldybės suteiktas paslaugas ir manančių, kad toks atlygis padėjo išspręsti jų problemą, 

sumažėjimas 10 proc. 

4. Interneto svetainėje nuolat atnaujinama informacija apie socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą. 

1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. 

2 uždavinys.  Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę. 

3 uždavinys. Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. 
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5. Savivaldybės 

teisės aktuose 

pasitaiko spragų,  

sudarančių 

prielaidą 

formuotis 

korupciniams 

santykiams 

Antikorupciniu 

požiūriu vertinti 

norminių teisės 

aktų projektus 

Antikorupcinio 

teisės akto 

projekto 

vertintojas 

Nuolat Savivaldybės ir 

Savivaldybės įstaigų 

priimtų teisės aktų 

įvertintų antikorupciniu 

požiūriu skaičius 

Vykdoma. 

Antikorupciniu požiūriu įvertinti  24 norminiai 

teisės aktų projektai.   

 

6. Neužtikrinamas 

Teisės aktų 

projektų 

antikorupcinio 

vertinimo 

taisyklių, 

patvirtintų 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 2014 

m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. 243, 

13 punkto 

nuostatų taikymas  

Teisės aktų 

projektų 

antikorupcinio 

vertinimo 

pažymas skelbti 

Teisės aktų 

informacinėje 

sistemoje 

Bendrasis 

skyrius 

Nuolat Paskelbtų  teisės aktų 

projektų antikorupcinio 

vertinimo pažymų 

skaičius 

Vykdoma. 

Teisės aktų informacinėje sistemoje   paskelbtos 

24  antikorupcinio vertinimo pažymos. 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_

org=590&p_drus=371&p_kalb_id=1&p_rus=1

&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gov=n.   

 

7. Nepakankamas 

visuomenės 

informavimas  

apie socialinio 

būsto  ir 

savivaldybės 

būsto 

administravimą ir 

nuomą  

Savivaldybės 

interneto 

svetainėje skelbti 

socialinio būsto 

fondo informaciją 

(pvz. būsto 

adresas, plotas, 

specifika ir kt.) ir 

nurodyti 

socialinio būsto 

nuomos sutarčių 

sudarymo ir 

pabaigos datas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų  

skyrius 

Kas ketvirtį Nuolat atnaujinama ir 

skelbiama aktuali 

socialinio būsto nuomos 

informacija 

Vykdoma. 

Kas ketvirtį atnaujinami ir Savivaldybės 

interneto svetainėje  

http://www.pasvalys.lt/lt/veiklos-

sritys/bustas/socialinis-bustas/166  skelbiami 

asmenų, kuriems suteiktas socialinis būstas,  

sąrašai, kita socialinio būsto nuomos 

informacija.  

8. Nepakankamas 

visuomenės 

Skelbti interneto 

svetainėje 

Savivaldybės 

administracija, 

Kas ketvirtį Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 
Vykdoma. 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_org=590&p_drus=371&p_kalb_id=1&p_rus=1&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_org=590&p_drus=371&p_kalb_id=1&p_rus=1&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_org=590&p_drus=371&p_kalb_id=1&p_rus=1&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gov=n
http://www.pasvalys.lt/lt/veiklos-sritys/bustas/socialinis-bustas/166
http://www.pasvalys.lt/lt/veiklos-sritys/bustas/socialinis-bustas/166
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pasitikėjimas 

savivaldybės 

įstaigomis 

informaciją apie 

savivaldybės 

tarybos narių, 

savivaldybės 

administracijos 

valstybės 

tarnautojų 

nusišalinimus nuo 

dalyvavimo 

rengiant, svarstant 

ir priimant 

sprendimus, 

vykdant jiems 

pavestas užduotis, 

kad būtų išvengta 

viešųjų ir privačių 

interesų konflikto  

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

visuomenės pasitikėjimas 

savivaldybės 

institucijomis. 

Nusišalinimo atvejų 

skaičius 

Savivaldybės interneto svetainėje  

http://www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-

kontaktai/komisijos/etikos-komisija/1371 

paskelbti Etikos komisijos sprendimai ir 

ataskaita už 2016 metus. 

 

9.  Galimas 

piktnaudžiavimas 

tarnybiniu 

transportu 

Viešai skelbti 

informaciją apie 

tarnybinių 

automobilių 

naudojimą 

savivaldybės 

įstaigose 

Savivaldybės 

administracija, 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Nuolat Paviešinta informacija 

apie tarnybinių 

automobilių naudojimą. 

Vykdoma. 

Informacija apie tarnybinius automobilius 

skelbiama 

http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-

informacija/tarnybiniai-automobiliai/156   

10. Nepakankamas 

visuomenės 

informavimas  

apie projektų 

rengimo ir 

įgyvendinimo 

eigą 

 

Savivaldybės 

interneto 

svetainėje skelbti 

informaciją apie 

numatomus 

vykdyti ir 

vykdomus 

investicijų 

projektus siekiant 

didinti 

įgyvendinamų 

projektų 

skaidrumą 

Savivaldybės 

administracijos 

padaliniai, 

vykdantys 

projektus 

 

Kas ketvirtį Pateiktų informacinių 

pranešimų skaičius 
Vykdoma. 

Savivaldybės interneto svetainėje  

http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-

informacija/projektai/vykdomi-projektai/1594 

skelbiama informacija apie pateiktas projektų 

paraiškas, vykdomus ir įvykdytus projektus.  

http://www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/komisijos/etikos-komisija/1371
http://www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/komisijos/etikos-komisija/1371
http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/tarnybiniai-automobiliai/156
http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/tarnybiniai-automobiliai/156
http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/vykdomi-projektai/1594
http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/projektai/vykdomi-projektai/1594
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Tikslas – mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Asmenų, užsakiusių administracinę paslaugą elektroniniu būdu, padidėjimas 30 proc. 

2. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad juos tenkino savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminas, padidėjimas 10 proc. 

Uždavinys. Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis 

11. Spartėjant 

technologinėms 

naujovėms 

neatsilikti nuo šių 

dienų aktualijų 

informacinių 

technologijų 

srityje 

Plėtoti 

elektroninių 

paslaugų teikimą 

fiziniams ir 

juridiniams 

asmenims, 

atnaujinti 

atmintines apie 

įstaigų teikiamas 

paslaugas kartu su 

prašymų 

formomis 

internete 

Savivaldybės 

administracijos 

padaliniai, 

teikiantys 

administracines 

paslaugas, 

savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Nuolat Nuolatos atnaujinamos 

prašymų formos, kitos 

paslaugos, kurias galima 

gauti elektroniniu būdu 

Vykdoma. 

Elektroninių paslaugų prašymų formos 

atnaujinamos nuolat.  

Savivaldybės administracijoje 2017 m. gauti 38 

elektroniniai prašymai suteikti administracines 

paslaugas. 

Viešinti 

informaciją 

gyventojams apie 

Savivaldybės 

administracijos 

teikiamas 

elektronines  

paslaugas  

Bendrasis 

skyrius 

Nuolat Savivaldybės interneto 

svetinėje patalpinta 

informacija apie 

Savivaldybės 

administracijos teikiamas 

elektronines paslaugas 

Vykdoma. 

Informacija apie teikiamas elektronines 

paslaugas patalpinta Savivaldybės interneto 

svetainėje adresu: 

http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/elektronines-

paslaugos/1260.  

12. Nepakankamai 

kontroliuojamas 

prašymų suteikti 

administracinę 

paslaugą 

nagrinėjimas 

Periodiniai 

tikrinimai 

Savivaldybės 

administracijos 

padaliniai, 

teikiantys 

administracines 

paslaugas 

Ne rečiau kaip 

kartą per  

metus 

Užtikrintas asmenų 

prašymų suteikti 

administracinę paslaugą 

nagrinėjimas, sprendimų 

priėmimas teisės aktų 

nustatyta tvarka ir iki 

numatytų  terminų 

Vykdoma. 

Kontrolė vykdoma dokumentų valdymo 

sistemoje ,,DVS“. Sistema už paslaugos 

vykdymą atsakingiems specialistams siunčia 

pranešimus apie neįvykdytus pavedimus.  

2017 m.  neatsakyta į 37 prašymus, kurie sudaro 

2,8 proc. visų 2017 m. gautų prašymų. 

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą 

korupcijos apraiškoms 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas 10 proc. 

http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/elektronines-paslaugos/1260
http://www.pasvalys.lt/lt/paslaugos/elektronines-paslaugos/1260
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2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas. 

3. Pranešimų, susijusių su korupcija, užfiksavimas. 

1 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

2 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas. 

13. Nepakankamas 

Savivaldybės 

bendruomenės 

narių pilietinės 

sąmonės lygis ir 

nepakantumas 

korupcijai 

Organizuoti 

antikorupcinės 

kultūros ugdymo 

dienas, savaites, 

Tarptautinės 

antikorupcijos 

dienos renginius, 

dalyvauti šalies ir 

regiono lygiu 

skelbiamuose 

konkursuose 

antikorupcijos 

tema  

Švietimo ir 

sporto skyrius, 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

 

Kiekvienais 

metais 

Įstaigų, kuriose buvo 

organizuoti renginiai, 

skaičius 

Vykdoma. 

Pasvalio rajono ugdymo įstaigose vyko renginiai:  

-Vaikų ir mokinių piešinių konkursai ,,Korupcijai 

– Ne“. 

-Netradicinės estafečių varžybos, inicijuotos 

Pasvalio P. Vileišio gimnazijos, skirtos 

Tarptautinei antikorupcijos dienai, kuriose 

dalyvavo Pasvalio m. ikimokyklinės įstaigos ir 

mokyklos. 

 -Viktorinos 7-12 kl. mokiniams antikorupcijos 

tema. 

Pasvalio rajono mokinių parlamento 2017 m. 

rugsėjo 22 d.  posėdyje kalbėta antikorupcijos 

tema, diskutuota su policijos ir krašto apsaugos 

pareigūnais. 

Mokyklose platinami lankstinukai antikorupcijos 

tema. 

Plakatų ir kūrybinių darbų konkursai mokyklose, 

skirti antikorupcijos dienai. 

Ugdymo įstaigų svetainėse talpinama viešųjų 

pirkimų medžiaga. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje 2017 m. 

balandžio mėn. vyko el. plakatų antikorupcijos 

tema konkursas (piktochart programa). Dalyvavo 

38 mokiniai. 

14. Asmenys, 

nemotyvuoti 

pranešti apie 

korupcijos 

atvejus, per mažai 

informuojami 

apie galimus 

pranešimo apie 

Informacijos 

sklaida interneto 

svetainėje / 

spaudoje / 

plakatų, specialių 

leidinių kūrimas 

Antikorupcijos 

komisija, 

Savivaldybės 

administracijos 

struktūriniai 

padaliniai, 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Nuolat Padidėjęs asmenų 

informuotumas  
Vykdoma. 

Savivaldybės interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ yra sukurta sritis 

„Pranešimai apie korupciją“  

http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-

prevencija/kp_pranesimai.html 
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korupcijos atvejus 

būdus 

15. Nepakankamai 

užtikrintas 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

priemonių 

vykdymo 

viešumas, 

informacijos 

aktualumas 

Savivaldybės 

interneto svetainės 

skyriuje 

„Korupcijos 

prevencija“ 

tikslinti 

informaciją, 

skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka 

užfiksuotus 

korupcijos faktus 

ir ataskaitą apie 

Korupcijos 

prevencijos 

programos  

priemonių plano 

įgyvendinimą  

Antikorupcijos 

komisija, 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Informaciją 

tikslinti ne 

rečiau kaip 

kartą per  

pusmetį 

Ataskaitų, skelbimų 

skaičius 
Vykdoma. 

Savivaldybės interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija 

apie korupcijos prevencijos programos 

priemonių plano vykdymą 2016 m., 

Antikorupcijos komisijos 2016 m. ataskaita ir  

2017 m. darbo planas, Savivaldybės 

administracijos 2017 m. korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo išvada, informacija apie 

renginius. 

10 ugdymo įstaigų interneto svetainėse 

skelbiama informacija apie korupcijos 

prevencijos programos priemonių plano 

įgyvendinimą 

16. Nepakankamai 

įtraukiama 

visuomenė į 

antikorupcinę 

veiklą 

Įtraukti 

visuomenę į 

diskusijas 

antikorupcine 

tema savivaldybės 

interneto 

svetainėje 

(komentarų ir 

kitomis 

formomis)  

Antikorupcijos 

komisija, 

Bendrasis 

skyrius, 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Kasmet Visuomenės 

susidomėjimas 

antikorupcine tema, 

komentarų skaičius 

Vykdoma. 

2017 m. Savivaldybės interneto svetainėje buvo 

paskelbta anoniminė Asmenų aptarnavimo ir jų 

prašymų nagrinėjimo Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijoje apklausos anketa. 

Anketoje buvo  klausimas „Ar savivaldybės 

administracijos darbuotojas užuominomis 

arba kitaip leido suprasti, kad už palankų 

Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos 

suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?* 

(Jei atsakėte  „Taip“, įrašykite, kodėl taip 

manote). 

17. Nepakankamas 

darbuotojų 

antikorupcinis 

sąmoningumas ir 

netolerancija 

Organizuoti 

Savivaldybės 

tarybos narių, 

Savivaldybės 

administracijos, 

Savivaldybės 

Savivaldybės 

meras, 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius, 

Kasmet Mokymuose dalyvavusių 

asmenų skaičius,  

mokymų valandų 

skaičius, tenkantis vienam 

kursus išklausiusiam 

asmeniui 

Vykdoma. 

Mokymuose antikorupcinis visuomenės 

švietimas ir informavimas, skirtuose 

antikorupcinei aplinkai kurti viešajam sektoriui 

dalyvavo 1 Savivaldybės tarybos narys. 

Diskusijoje “Kodėl verta kurti korupcijai 
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korupcijos 

reiškiniams 

įstaigų darbuotojų 

mokymus, 

susijusius su 

antikorupcine 

veikla  

Savivaldybės 

įstaigų vadovai, 

Juridinis ir 

personalo 

skyrius, 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 atsparią aplinką viešajame sektoriuje?” dalyvavo 

3 Savivaldybės administracijos darbuotojai. 

Mokymuose antikorupcinis visuomenės 

švietimas ir informavimas 52 akad. val. trukmės 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose iš viso 

dalyvavo 284 dalyviai iš Pasvalio rajono 

savivaldybės ugdymo  įstaigų. 

18. Nepakankamas 

mokinių švietimas 

pagal valstybines 

programas apie 

korupcijos 

daromą žalą 

visuomenei  

Organizuoti 

švietimo įstaigose 

pamokas, 

seminarus, 

susitikimus su 

institucijų, 

vykdančių 

korupcijos 

prevenciją, 

atstovais bei kitus 

renginius, skirtus 

korupcijos 

prevencijai 

Švietimo ir 

sporto skyrius, 

Švietimo įstaigų 

vadovai 

Kasmet Moksleiviai ir ugdytiniai 

bus supažindinti su 

korupcijos samprata, jos 

pasireiškimo 

galimybėmis, kovos su 

korupcija būdais ir 

priemonėmis. Tai leis 

formuoti nepakantų 

požiūrį į korupcijos 

reiškinį jau ugdymo 

įstaigoje vaikams ir 

jaunimui 

Suorganizuotų seminarų, 

kitų renginių korupcijos 

prevencijos klausimais 

skaičius bei kasmetinė šio 

skaičiaus dinamika 

Vykdoma. 

Rajono mokyklose vyko  Antikorupcijos dienai 

skirti renginiai 

- pilietiškumo ir istorijos pamokos, 

- klasių valandėlės; 

- susitikimai su policijos darbuotojais; 

- piešinių, rašinių konkursai. 

Mokiniai ir mokytojai dalyvauja rajone 

organizuojamuose renginiuose, skirtuose 

korupcijos prevencijai. 

 

19. Viešųjų ir 

privačių interesų 

neatskyrimas yra 

viena iš 

korupcijos 

prielaidų, galinti 

pasireikšti 

savivaldybėje 

Kontroliuoti, ar 

asmenys laiku ir 

tinkamai pateikia 

privačių interesų 

deklaracijas ir, 

pagal poreikį, 

juos konsultuoti 

Savivaldybės 

administracija 

Nuolat 

 

Nustatytų pažeidimų ir 

suteiktų konsultacijų 

skaičius, pateiktų laiku ir 

tinkamų privačių interesų 

deklaracijų skaičius 

Vykdoma. 

Deklaracijos teikiamos VTEK. Pažeidimų 

neužfiksuota. 

20. Atliekant 

norminių teisės 

aktų projektų 

antikorupcinį 

Organizuoti 

Savivaldybės 

tarybos narių, 

Antikorupcijos 

Savivaldybės 

meras, 

Savivaldybės 

Kasmet Mokymus išklausiusių 

Savivaldybės tarybos 

narių ir Savivaldybės 

Vykdoma. 

Mokymuose apie teisės aktų projektų 

antikorupcinį vertinimą dalyvavo 2 

Savivaldybės darbuotojai. 
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vertinimą 

nenustatomos 

antikorupciniu 

požiūriu 

rizikingos teisės 

akto projekto 

nuostatos 

komisijos narių ir 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų 

mokymus dėl 

teisės aktų 

projektų 

vertinimo 

valstybės 

korupcijos, 

socialiniu, 

ekonomikos, 

finansų ir kitais 

požiūriais  

administracijos 

direktorius 

administracijos 

darbuotojų skaičius.  

Mokymų valandų 

skaičius, tenkantis vienam 

mokymus išklausiusiam 

asmeniui  

 

 

Tikslas – užtikrinti, skaidrų ir racionalų  vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo procedūrų organizavimą ir kontrolę 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų procedūrų atlikimas.  

2. Reglamentuotas vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo procedūrų organizavimas ir kontrolė. 

1 uždavinys.  Stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, įgyvendinti skaidrumo ir viešumo principus vykdant 

viešuosius pirkimus. 

2 uždavinys.   Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę lemiančias galimas prielaidas Savivaldybei pasinaudoti per plačiais diskreciniais įgaliojimais, skirstant 

Kelių priežiūros programos lėšas, skirtas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 

21. Vykdant 

viešuosius 

pirkimus, 

pasitaiko atvejų, 

kad neatskirtos 

viešųjų pirkimų 

inicijavimo, 

organizavimo, 

priežiūros  ir 

kontrolės 

funkcijos.  

Savivaldybės 

teisės aktuose 

reglamentuoti 

pirkimų 

iniciatoriaus 

funkcijas ir 

atsakomybę; 

viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

kontrolės 

procedūras; 

prevencinę 

kontrolę 

vykdančių 

asmenų funkcijas. 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius. 

Iki 2017 m. 

vasario 1 d. 

Patvirtintas Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos  viešųjų 

pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės tvarkos 

aprašas.  

 

Įvykdyta. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas  

Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 

d. įsakymu Nr. DV-93 
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22.  Patikslinti 

Viešojo pirkimo 

komisijos darbo 

reglamentą. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius. 

Iki 2017 m. 

vasario 1 d. 

Patvirtinta Viešojo 

pirkimo komisijos darbo 

reglamento nauja 

redakcija. 

Įvykdyta. 

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas  

patvirtintas Administracijos direktoriaus 2017 

m.  vasario 20 d. įsakymu Nr. DV-138  

23.  Svarstyti 

galimybę daugiau 

viešųjų pirkimų 

vykdyti per 

Centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

(CPO) elektroninį 

katalogą. 

Savivaldybės 

teisės aktuose 

detalizuoti 

Savivaldybei 

reikalingų prekių, 

paslaugų ir darbų 

įsigijimo per CPO 

tvarką.  

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius; 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius. 

Nuolat Didėjantis Savivaldybei 

reikalingų prekių, darbų ir 

paslaugų, nurodytų 

kataloge, įsigyjamų per 

Centrinės perkančiosios 

organizacijos skaičius. 

Vykdoma. 

2017 m.  per  Centrinės perkančiosios 

organizacijos (CPO) elektroninį katalogą 

vykdyti 52  pirkimai 

 

24.  Nepakankamas 

Kelių priežiūros 

programos  lėšų 

skirstymo teisinis 

reglamentavimas. 

 

Inicijuoti Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

eismo saugumo 

komisijos 

nuostatų 

pakeitimą, aiškiai 

nustatant 

komisijos 

funkcijas, 

komisijos narių 

kadencijų trukmę, 

rotaciją, 

sprendimų 

priėmimo 

terminus, 

Vietinio ūkio ir 

plėtros skyrius. 

Iki 2016 m. 

gruodžio 31 d. 

Patvirtinta  Pasvalio 

rajono savivaldybės eismo 

saugumo komisijos 

nuostatų nauja redakcija. 

Įvykdyta. 

Pasvalio rajono savivaldybės eismo saugumo 

komisijos nuostatai patvirtinti Administracijos 

direktoriaus 2016 m. gruodžio  23 d. įsakymu 

Nr. DV- 852  
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sprendimų 

apskundimo, 

informavimo apie 

priimtą sprendimą 

tvarką ir terminus 

bei atvejus, kai 

komisijos nariai 

turėtų nusišalinti. 

Užtikrinti, kad 

asmenų prašymai 

būtų nagrinėjami 

nepažeidžiant 

teisės aktų 

reikalavimų, 

atsakymai būtų 

pateikiami teisės 

aktų nustatyta 

tvarka ir 

terminais.  

25.   Efektyviau 

kontroliuoti 

informacijos apie 

vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių 

būklę teikimo 

procedūras, 

užtikrinant, kad 

Pasvalio rajono 

seniūnijų 

seniūnai, 

rengdami 

prašymus, 

nurodytų motyvus 

ar faktines 

aplinkybes, 

kuriomis 

vadovaujantis yra 

Vietinio ūkio ir 

plėtros skyrius; 

Seniūnijų 

seniūnai 

Iki 2016 m. 

gruodžio 31 d. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta seniūnijų 

seniūnų prašymų dėl lėšų 

poreikio vietinės reikšmės 

keliams  (gatvėms) 

finansuoti,  forma.  

Įvykdyta. 

Pavyzdinė Pasvalio rajono savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) taisymo (remonto) 

seniūnijoje sąrašo forma patvirtinta 

Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 9 

d. įsakymu Nr. DV-122. 
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_______________________ 

priimamas 

sprendimas siūlyti 

prioritetine tvarka 

Savivaldybei 

finansuoti 

konkrečius 

vietinės reikšmės 

kelius (gatves). 

26.  Nustatyti  

Savivaldybės 

veiklą skirstant ir 

naudojant iš 

Savivaldybės 

biudžeto skirtas 

lėšas vietinės 

reikšmės keliams 

ir gatvėms tiesti, 

taisyti 

(remontuoti), 

dalyvaujant 

pareiškėjams, 

pastarųjų 

iniciatyva. 

Vietinio ūkio ir 

plėtros skyrius 

 

Iki 2017 m. 

balandžio 1 d.  

Parengtas  ir patvirtintas 

Savivaldybės tarybos 

sprendimas. 

 

Įvykdyta. 

Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros, 

susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų naujos 

statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant 

fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės 

tarybos 2018  m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 

T1-30. 

27.  Savivaldybės 

teisės aktuose 

detalizuoti, kas 

atlieka  vietinės 

reikšmės kelių ir 

gatvių techninę 

priežiūrą. 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Nuolat Administracijos 

direktoriaus įsakymu 

paskirti atsakingi 

asmenys. 

Vykdoma. 

Teisės aktais paskirti atsakingi asmenys. 


