
 

 

 

 

 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-06-29    Nr. AKP-3 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. birželio 28 d. 10.00–10.30 val. 

 

Posėdžio pirmininkė - komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė.  

 

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė. 

 

Dalyvavo:  komisijos nariai - Alfonsas Pulokas, Helena Simonaitienė, Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.  

 

Nedalyvavo komisijos nariai:  Vygintas Ilgutis, Veronika Bronislava Sutkienė. 

 

Kvorumas yra, dalyvauja 3 iš 5 komisijos narių. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl sričių, kuriose tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, parinkimo. 

2. Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų 

sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projekto rengimo. 

 

Komisijos nariai posėdžio darbotvarkei pritarė. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl sričių, kuriose tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, 

parinkimo.  

Pranešėja – N. Trinskienė. Ji supažindino su Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos 

2017 m. birželio 21 d. raštu Nr. 4-09-319 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 

metais“  (Savivaldybės administracijos gavimo žyma Nr. ARG-2180). 

Komisijos nariai diskutavo kuriose srityse reikėtų atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą. Atsižvelgiant  į socialiniuose tinkluose, spaudoje publikuojamus straipsnius,  pranešimus, 

gyventojų nuomones, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos auditų medžiagą, į tai kurios sritys 

buvo vertintos ankstesniais metais, pasiūlyta vertinti šias veiklos sritis:  

1. Darbuotojų priėmimas, darbo užmokesčio nustatymas savivaldybės įstaigose, įmonėse, 

kontroliuojamose bendrovėse ir interesų konfliktų valdymas, nepotizmo prevencija. 

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų materialinės ir drausminės atsakomybės taikymas 

(atkreipiant dėmesį į tuos atvejus, kai teisminės, kontrolės ir audito institucijos nustato teisės aktų 

pažeidimus, padarytą materialinę žalą, priteisia sumokėti kompensacijas, bylinėjimosi išlaidas ir 

pan.). 

3. Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, atkreipiant dėmesį: 

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. 

NUTARTA. Siūlyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atlikti šiose srityse: 



  

1. Darbuotojų priėmimas, darbo užmokesčio nustatymas savivaldybės įstaigose, įmonėse, 

kontroliuojamose bendrovėse ir interesų konfliktų valdymas, nepotizmo prevencija. 

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų materialinės ir drausminės atsakomybės taikymas 

(atkreipiant dėmesį į tuos atvejus, kai teisminės, kontrolės ir audito institucijos nustato teisės aktų 

pažeidimus, padarytą materialinę žalą, priteisia sumokėti kompensacijas, bylinėjimosi išlaidas ir 

pan.). 

3. Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, atkreipiant dėmesį: 

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. 

2. SVARSTYTA. Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, 

viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projekto rengimas. 

Pranešėja – N. Trinskienė. Ji domėjosi kaip sekasi rengti  Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno 

kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo 

projektą. 

R. Savickas  kalbėjo, kad gegužės, birželio mėnesiais daugiausia laiko skyrė egzaminams, 

testams. Planuoja iki 2017 m. liepos 17 d. parengti aprašo projektą ir pateikti Antikorupcijos komisijai 

vertinimui. 

N. Trinskienė kalbėjo, kad sprendimo projektas kaip turėtų būti finansuojamos Pasvalio 

rajono nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos, viešųjų įstaigų sportinės veiklos 

projektai  turėtų būti pateiktas rugpjūčio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžiui. 

NUTARTA: 

1. Įpareigoti Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąjį specialistą R. Savicką iki liepos 17 d. 

pateikti Antikorupcijos komisijai  Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo projektą. 

2. Liepos mėn. pabaigoje kviesti Antikorupcijos komisijos posėdį  Pasvalio rajono 

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

finansuoti tvarkos aprašo projekto aptarimui.  
 

 

 

Posėdžio pirmininkė        Neringa Trinskienė 

 

Posėdžio sekretorė        Rasa Gedvilienė 


