
 

 

 

 

 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-04-11     Nr. AKP-1 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 11 d. 10.00 – 10.30 val. 

Posėdžio pirmininkė - komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė.  

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė. 

Dalyvavo komisijos nariai: Viktoras Stanislovaitis, Alfonsas Pulokas;  

Nedalyvavo komisijos nariai: Veronika – Bronislava Sutkienė,  Vygintas Ilgutis 

Kvorumas yra, dalyvauja 3 iš 5 komisijos narių. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl informacijos apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2016 m.  

2. Dėl korupcijos prevencijos 2015-2019 metų programos priemonių plano vykdymo 2016 m. 

3. Dėl Antikorupcijos komisijos 2017 m. darbo plano.  

4. Kiti klausimai 

 

Komisijos nariai posėdžio darbotvarkei pritarė. 

 

 1. SVARSTYTA. Informacija apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2016 m. 

 Pranešėja – N. Trinskienė. Ji supažindino su Antikorupcijos komisijos ataskaita, kurią 

planuoja pristatyti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje (pridedama). 

NUTARTA. Pritarti informacijai apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2016 m. 

 2. SVARSTYTA. Korupcijos prevencijos 2015-2019 metų programos priemonių plano 

vykdymas 2016 m.  

Pranešėja –  N. Trinskienė. Ji  pristatė Savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie 

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

vykdymą 2016 m.   Komisijos pirmininkė kalbėjo, kad  numatytos priemonės yra įvykdytos arba 

vykdomos, pastebėjo, kad nėra įgyvendinta 26 priemonė, t.y. Vietinio ūkio ir plėtros skyrius iki 

nustatyto termino nėra parengęs ir pateikęs Savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projekto, 

kuriame turėtų būti nustatyta Savivaldybės veikla skirstant ir naudojant iš Savivaldybės biudžeto 

skirtas lėšas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuotis), dalyvaujant 

pareiškėjams, pastarųjų iniciatyva. 

NUTARTA: 

1. Pateikti savivaldybės tarybai informaciją apie korupcijos prevencijos 2015-2019 metų 

programos priemonių plano vykdymą 2016 m.  

2. Priminti Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriui apie jo neįvykdytą 

priemonę ir pareikalauti kuo skubiau parengti ir pateikti svarstymui Savivaldybės tarybos sprendimo 

projektą kuriame turėtų būti nustatyta Savivaldybės veikla skirstant ir naudojant iš Savivaldybės 

biudžeto skirtas lėšas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuotis), dalyvaujant 

pareiškėjams, pastarųjų iniciatyva. 

3. SVARSTYTA. Antikorupcijos komisijos 2017 m. darbo planas.  

 Pranešėja – N. Trinskienė. Ji supažindino su Antikorupcijos komisijos 2017 m. darbo planu  

 NUTARTA.  Pritarti Antikorupcijos komisijos 2017 m. darbo planui (pridedama). 

 4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 



  

Pranešėja – N. Trinskienė. Ji  kalbėjo, kad Antikorupcijos komisijai reikėtų dar kartą svarstyti 

klausimus, kurie buvo aptariami praeitais metais. Spalio 28 d  posėdyje buvo siūlyta pakeisti  Pasvalio 

rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos 

projektams finansuoti tvarkos aprašą, patvirtintą  Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu 

Nr. T1-66  „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tvarko apraše buvo siūloma 

nurodyti,  kad paraiškos vertinamos atsižvelgiant į numatomų finansuoti veiklų atitikimą bendrai 

Pasvalio rajono  sporto strategijai, taip pat siūlyta papildyti išvadų ir pasiūlymų paskutinę pastraipą 

įrašant, kad būtų skelbiami ir pasiekti rezultatai. Lapkričio 24 d. posėdyje buvo nutarta siūlyti 

Savivaldybės administracijai sudaryti darbo grupę iš Savivaldybės administracijos ir kitų 

Savivaldybei pavaldžių įstaigų specialistų  sveikatos apsaugos politikos ir sporto programos 

įgyvendinimo strategijai parengti. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojantis Pasvalio 

rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos 

projektams finansuoti tvarkos aprašas sudaro sąlygas galimiems pažeidimams buvo siūlyta pavesti 

Savivaldybės administracijai sudaryti darbo grupę tvarkos aprašui pakeisti. Savivaldybės 

administracija turėtų pateikti informaciją antikorupcijos komisijai ar  vykdomi minėti siūlymai, jeigu 

ne nurodyti priežastis. 

Lapkričio 24 d. posėdyje komisija taip pat  svarstė klausimą dėl  Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl lėšų skyrimo  viešajai įstaigai „SSK“ (su visais 

pakeitimais). Buvo nutarta pavesti Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 

teisininkams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, surinkti ir parengti dokumentus 

dėl žalos išieškojimo ir viešo intereso pažeidimo iš Savivaldybės tarybos kolegialių organų dėl 

neteisėto lėšų skyrimo priimant Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T1-88 „Dėl 

lėšų paskyrimo viešajai įstaigai „SSK““ (su visais pakeitimais). Taip pat pradėti išieškojimo 

procedūras ir ne rečiau kaip kas 2 mėnesius informuoti Antikorupcijos komisiją apie proceso eigą.  

Savivaldybės administracija 2016 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. ARB-2362 „Dėl žalos išieškojimo ir 

viešo intereso pažeidimo“ informavo komisiją „...kad nesant nustatytų neteisėtų veiksmų ar 

neveikimo, negalimas žalos atlyginimo klausimas.“  Komisijos pirmininkė mano, kad Savivaldybės 

administracijai pavedimo neįvykdė, todėl dar kartą siūlo  pavesti Savivaldybės administracijai 

surinkti dokumentus dėl žalos išieškojimo ir viešo intereso pažeidimo iš Savivaldybės tarybos 

kolegialių organų dėl neteisėto lėšų skyrimo priimant Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. 

sprendimą Nr. T1-88 „Dėl lėšų paskyrimo viešajai įstaigai „SSK““ (su visais pakeitimais) ir į 

artimiausią Antikorupcijos komisijos posėdį pakviesti Savivaldybės administracijos direktorių ir 

Juridinio ir personalo skyriaus teisininkus. 

NUTARTA: 

1. Komisijos posėdį kviesti 2017 m. gegužės 10 d. 10 val.  

2. Komisijos posėdyje pakviesti dalyvauti Administracijos direktorių ir Juridinio ir personalo 

skyriaus atstovą (teisininką).  

3. Įpareigoti Savivaldybės administraciją iki 2017 m. gegužės 10 d. surinkti dokumentus dėl 

žalos išieškojimo ir viešo intereso pažeidimo iš Savivaldybės tarybos kolegialių organų dėl neteisėto 

lėšų skyrimo priimant Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T1-88 „Dėl lėšų 

paskyrimo viešajai įstaigai „SSK““ (su visais pakeitimais) 

4. Įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti informaciją  ar rengiama  Sveikatos 

apsaugos politikos ir sporto programos įgyvendinimo strategija; kodėl nepakeistas  Pasvalio rajono 

nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams 

finansuoti tvarkos aprašas. 

   

 

Posėdžio pirmininkė        Neringa Trinskienė 

 

Posėdžio sekretorė        Rasa Gedvilienė 


