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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Savivaldybės 

administracijoje 2015 m.  įgyvendintos šios Kovos su korupcija programos priemonės: 

atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybės administracijos veiklos 

srityse:  žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas; paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 

administravimo procedūrų organizavimas ir kontrolė (parama bitininkams). Išvados pateiktos 

Lietuvos Respublikos  specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose korupcijos 

prevencijos ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo temomis:  1 valstybės tarnautojas dalyvavo 

specializuotuose korupcijos prevencijos mokymuose – viešųjų pirkimų srityje, 2 valstybės 

tarnautojai dalyvavo specializuotuose korupcijos prevencijos mokymuose – teritorijų planavimo ir 

statybų sektoriuje. 

Savivaldybės interneto  svetainėje korupcijos prevencijai skirtame skyriuje skelbiama su 

korupcijos prevencija susijusi informacija. 

Vadovaujantis teisės aktais, atliekamas antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas. Teisės 

aktų informacinėje sistemoje (TAIS) 2015 m. paskelbta 21 norminio teisės akto projekto 

antikorupcinio vertinimo pažyma.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. 4-

01-4684 „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“ Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 

27 d. sprendimu Nr. T1-94 patvirtino pareigybių, į kurias, prieš skirdama asmenį, Savivaldybės 

institucija, Savivaldybės įstaiga ar įmonė privalo pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų 

tarnybai dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą. 

2015 m. į Specialiųjų tyrimų tarnybą prašant pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti 

pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje  Savivaldybės meras kreipėsi 5, 

Savivaldybės  administracija – 2 kartus. 

Savivaldybės administracija parengė Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 

2015-2019 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Programa ir priemonių planas 

patvirtinti Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-190. 

2015 m. lapkričio mėnesį vyko Savivaldybės vadovų ir administracijos darbuotojų 

susitikimas-konsultacija su organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 

darbuotojais, kurio metu susipažinta su gerąja praktika viešinant informaciją didesnį dėmesį skiriant 

savivaldybių pranešimų kanalų kokybei – kokie jie turėtų būti, kad žmonės nebijotų pranešti, kaip 

tai reikėtų pateikti viešai, ką verta žinoti savivaldybių administracijos darbuotojams. 

2015 m. gruodžio 9 d.  rajono gimnazijose vyko pilietinė akcija „Jaunimas - prieš 

korupciją“, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Pumpėnų, Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės–Bitės, Vaškų gimnazijose Akciją organizavo  mokinių tarybos kartu su istorijos 

mokytojais, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje dorinio ugdymo metodinis būrelis.  Pasvalio Perto 

Vileišio gimnazijoje pilietinė akcija buvo ypatinga tuo, kad ji gimnazistus tradiciškai subūrė jau 10- 

ąjį kartą, Akcijos dalyviai pristatė parengtus namų darbus - nuotaikingus, bet prasmingus ketureilius 

antikorupcine tema, dorinio ugdymo, pilietiškumo pamokų metu kūrė plakatus. Akcijos metu 

gimnazistai pakabino simbolinį rankų medį, ant kurių užrašė svarbiausias žmogiškąsias vertybes, 

kurias išsiugdžius, korupcija išnyktų pati savaime.   

Rajono pagrindinėse mokyklose vyko piešinių ir rašinių konkursas, antikorupcijos temai 

buvo skirtos pilietinio ugdymo ir istorijos pamokos. 

Antikorupcijos komisija ataskaitos apie Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 

2015-2019 metų programos priemonių plano įgyvendinimą 2015 m. negalėjo pateikti, programa ir 



priemonių planas įsigaliojo  2015 m. gruodžio 24 d. ir priemonių plane konkrečiai iki  2015 m. 

gruodžio 31 d.  nebuvo numatyta  įgyvendinamų priemonių. 
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