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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2016 M. 

NUSTATYMO IŠVADOS PASTABAS  IR PASIŪLYMUS, SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Vertinimo kriterijai 

Dėl paramos viešiems ir privatiems juridiniams asmenims, pagal sveikatos skatinimo programą 

1.  Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos nuostatus, patvirtintus  Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 

30 d. sprendimu Nr. T1-198 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos nuostatų 

patvirtinimo“, įrašant nuostatą, kad 

Savivaldybės interneto svetainėje turi būti 

skelbiama  informacija apie projektams skirtus 

finansavimo dydžius ir finansavimą gavusius 

asmenis, taip pat apie finansavimo negavusius 

pareiškėjus.  

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 

2017-03-01 Numatytų 

priemonių 

įgyvendinimas 

pašalins prielaidas 

korupcijai 

pasireikšti 

 

Parengtas Savivaldybės tarybos  

sprendimo projektas „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. rugsėjo 30 d. 

sprendimo Nr. T1-198 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

2.  Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos sveikatos projektų rengimo, 

vertinimo, finansavimo tvarką, patvirtintą 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 

lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 

2017-03-01 Numatytų 

priemonių 

įgyvendinimas 

pašalins prielaidas 

korupcijai 

pasireikšti 

 

Parengtas Savivaldybės tarybos  

sprendimo projektas „Dėl  

Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2007 m. lapkričio 28 d. 

sprendimo Nr. T1-217 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 



sveikatos projektų rengimo, vertinimo, 

finansavimo tvarkos patvirtinimo“, nustatant 

pareiškėjams įpareigojimą  viešinti projektus. 

sveikatos projektų rengimo, 

vertinimo, finansavimo tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

3.  Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos projektų vertinimo komisijos 

sudėtį, iš komisijos sudėties išbraukiant 

Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininką.  

 

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 

2017-02-10  Numatytų 

priemonių 

įgyvendinimas 

pašalins prielaidas 

korupcijai 

pasireikšti 

 

Parengtas ir pateiktas pasirašyti  

įsakymo projektas „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2012 m. vasario 12 d. įsakymo 

Nr. DV-111 „Dėl    komisijos 

Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektų 

vertinimui sudarymo“ 

pakeitimo“.  

Dėl paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai 

4.  Pakeisti Smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo specialiosios programos nuostatus, 

patvirtintus Savivaldybės tarybos 2011 m. 

birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-87 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir 

vidutinio verslo skatinimo specialiosios 

programos nuostatų patvirtinimo“, patikslinant 

Programos administracijos funkcijas. 

Bendrasis skyrius 2017-06-01 Pataisyti teisinio 

reguliavimo 

trūkumai, 

tiksliai nurodytos 

Programos 

administracijos 

funkcijos 

 

Parengtas sprendimo projektas 

„Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės  tarybos 2011 m. 

birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-

87 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės smulkaus ir 

vidutinio verslo skatinimo 

specialiosios programos 

nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

Dėl Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų finansavimo 

5.  Savivaldybės interneto svetainėje skelbti  

informaciją apie projektams skirto 

finansavimo dydžius ir finansavimą gavusius 

asmenis, taip pat apie finansavimo negavusius 

pareiškėjus. 

Švietimo ir sporto 

skyrius 

Nuolat  Numatytų 

priemonių 

įgyvendinimas 

pašalins prielaidas 

korupcijai 

pasireikšti 

 

Savivaldybės  interneto 

svetainėje paskelbta ir nuolat 

atnaujinama informacija apie  

nevyriausybinių kūno kultūros ir 

sporto organizacijų, viešųjų 

įstaigų sportinės veiklos projektų 

finansavimą.  

Dėl vietinių  rinkliavų nustatymo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779


6. Pakeisti  Administracijos direktoriaus 2012 m. 

gegužės 17 d. įsakymą Nr. DV-353 „Dėl 

išorinės reklamos įrengimo taisyklių 

įgyvendinimo“ arba įsakymu pavestas 

funkcijas įrašyti į darbuotojų pareigybių 

aprašymus/pareigines instrukcijas. 

 

Vietinio ūkio ir 

plėtros skyrius 

2017-02-01 Pataisyti teisinio 

reguliavimo 

trūkumai, atsiradę 

dėl Savivaldybės 

administracijos 

struktūros 

pakeitimų 

 

Parengtas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymo projektas „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2012 m. gegužės 17 d. įsakymo 

Nr. DV-353 „Dėl išorinės 

reklamos įrengimo taisyklių 

įgyvendinimo“ pakeitimo“. 

7. Atsižvelgiant į Administracinių paslaugų 

sąrašą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 

2016 m. vasario 19 d.  įsakymu Nr. DV-129 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teikiamų 

administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“,  

patikslinti seniūnijų veiklos nuostatus. 

Juridinis ir personalo 

skyrius 

2017-09-01 Numatytų 

priemonių 

įgyvendinimas 

pašalins prielaidas 

korupcijai 

pasireikšti 

Pakeisti seniūnijų veiklos 

nuostatai. 
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