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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 
 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 
FINANSŲ APSKAITOS IR VALDYMO  SRITYJE 

2018-09-28  Nr. ASI-503 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. LK-904, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2- 

170, įgyvendinant  Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 

d. sprendimu Nr. T1-190, siekiant nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų, kurių steigėja yra 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą 

veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes 

atsirasti korupcijai, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau - KT) nustatymas. 

Analizuojant veiklą vertinta finansų apskaitos ir valdymo sritis, daugiau dėmesio skiriant 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui sudarant ir vykdant Savivaldybės biudžetą. Sritis 

parinkta vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 30  

d. įsakymu Nr. DV-494  „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 metais“ .  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko Savivaldybės administracijos Finansų 

skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė, Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Motiejūnienė  ir Finansų skyriaus 

vyriausioji specialistė Sonata Stačkūnienė.  

Analizuotas laikotarpis 2017-11-01 - 2018-09-01, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant 

situaciją pagal 2018-09-01 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir 

pavedimus. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta naudojant dokumentinį ir formalųjį metodus, 

analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus, 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, kuriais darbe 

vadovaujasi darbuotojai, atlikdami jiems priskirtas funkcijas. Buvo vertinama, ar finansų apskaitos ir 

valdymo srityje yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų; ar veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri; ar 

sprendimų priėmimo tvarka, kriterijai ir priėmimo terminai yra aiškūs. Buvo iškelti šie uždaviniai: 

1. ar pakankamai reglamentuota finansų apskaitos ir valdymo procedūra, sudarant ir 

vykdant Savivaldybės biudžetą; 

2. ar darbuotojų vykdomos funkcijos ir atsakomybė yra aiškiai apibrėžtos; 

3. ar vykdant finansų apskaitos ir valdymo (biudžeto sudarymo ir vykdymo) procedūras 

laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo tvarka. 

  

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto projektą rengia Savivaldybės administracijos Finansų 

skyrius, kuriam toks uždavinys numatytas Finansų skyriaus veiklos nuostatuose, patvirtintuose 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. DV-248.   

Įvertinus teisės aktus reglamentuojančius Savivaldybės biudžeto rengimo ir tvirtinimo tvarką, 

išskiriame šiuos pagrindinius Savivaldybės biudžeto sudarymo ir tvirtinimo etapus: 

 

1. Savivaldybės biudžeto projekto rengimas. 

Savivaldybės biudžeto projektas buvo  rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2018 metų valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, statistikos duomenimis ir kitais 
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teisės aktais. 

Pagrindiniai Savivaldybėje priimti teisės aktai, reglamentuojantys biudžeto rengimą, yra šie: 

1) Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T1-141 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais 

aktualiais pakeitimais); 

2) 2018 m. sausio 12 d.  Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-19 „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

Anksčiau paminėtuose teisės aktuose yra reglamentuoti terminai ir įsipareigojimai 

Savivaldybės administracijos skyriams, biudžetinių įstaigų vadovams, taip pat numatoma asignavimų 

valdytojų bei Savivaldybės administracijos darbuotojų atsakomybė už teisingą duomenų pateikimą.  

 

Biudžeto  rengimo procedūra ir kontrolė numatyta Finansų skyriaus vedėjo pareigybės 

aprašyme, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 

DV-70 „Dėl Finansų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ . 

 

2. Biudžeto projekto svarstymas. 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 

2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento patvirtinimo“ 236 punkte nustatyta, kad  Administracijos direktorius, sudaro sąlygas 

parengtą biudžeto  projektą svarstyti Savivaldybės gyventojams, paskelbiant biudžeto projektą 

Savivaldybės interneto svetainėje. Informacija, kad parengtas biudžeto projektas bei galimybės su 

juo susipažinti interneto svetainėje paskelbiama vietinėje spaudoje. Susipažinimui ir siūlymų teikimui 

skiriama ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų. Savivaldybės gyventojai ar juridiniai asmenys šiuo 

laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Administracijai raštu arba 

elektroniniu paštu rastine@pasvalys.lt. 

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius atsižvelgdamas ir apibendrinęs komitetų, 

Savivaldybės Tarybos narių, frakcijų, Savivaldybės Tarybos narių grupių, Savivaldybės gyventojų 

pasiūlymus, reglamento nustatyta tvarka parengtą biudžeto sprendimo projektą pateikė Savivaldybės 

Tarybai. 

 

3. Biudžeto tvirtinimas. 

Savivaldybės biudžeto tvirtinimas bei tikslinimas yra išimtinė Savivaldybės tarybos 

kompetencija. Savivaldybės taryba biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka tvirtina ir tikslina  

Savivaldybės biudžetą. 

Procedūros vertinimas.  Įvertinus biudžeto rengimo teisinį reglamentavimą, Savivaldybės 

biudžetas rengiamas laikantis teisės aktų nuostatų. Savivaldybės biudžeto rengimo detalesnės 

procedūros reglamentuotos Pasvalio rajono savivaldybės institucijų patvirtintuose teisės aktuose, 

kuriuose numatytas procedūrų eiliškumas, atlikimo terminai, atsakomybė ir kontrolė. 

Procedūrinių pažeidimų ar neatitikimų nenustatyta 

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto vykdymas ir jo įgyvendinimo kontrolė. 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir jo įgyvendinimo kontrolė detaliau 

reglamentuota  Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse, 

patvirtintuose  Savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-141 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau-Taisyklės). Taisyklėse 

numatyta, kad Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos 

direktorius. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, 

Administracijos direktorius administruoja asignavimus, skirtus Savivaldybės administracijai bei 

administruoja biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, atsako už Savivaldybės ūkinę bei 

finansinę veiklą.  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-23 „Dėl 

mailto:rastine@pasvalys.lt
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Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ asignavimai patvirtinti pagal 

asignavimų valdytojus šioms programoms finansuoti: 

1) 1 programa – Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa; 

2) 2 programa – Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa; 

3) 3 programa – Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa; 

4) 4 programa – Kultūros programa; 

5) 5 programa – Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa; 

6) 6 programa – Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa; 

7) 7 programa – Investicijų ir verslo rėmimo programa; 

8) 8 programa – Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa; 

9) 9 programa – Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa. 

Biudžeto lėšos naudojamos šių programų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Savivaldybės 

biudžeto vykdymo organizavimo ir valdymo procedūras Savivaldybės administracijos direktoriui 

padeda įgyvendinti Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.  

Finansų skyriaus darbuotojai pagal jiems pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas 

(Administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. DV-47, 2018 m. sausio 30 d. įsakymu 

Nr. DV-70 „Dėl Finansų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“) vykdo 

finansų kontrolės procedūras, vadovaudamiesi Administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. 

įsakymu Nr. DV-511 patvirtintomis Administracijos finansų kontrolės taisyklėmis. 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto kontrolė reglamentuota Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-141 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių XIII skyriuje „Kontrolė ir 

vertinimas“. Šiame skyriuje numatyti subjektai, kurie vertina Savivaldybės biudžeto ir įgyvendinimo 

procedūras.  

Procedūros vertinimas. Vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės finansų 

apskaitos ir valdymo srityje sudarant ir vykdant Savivaldybės biudžetą, galima teigti, kad kontrolės 

mechanizmas užtikrinamas tinkamai, t.y. procedūros detalizuotos teisės aktuose, aiškiai nustatytos 

atskirų subjektų funkcijos ir atsakomybė bei atskaitomybė. Subjektai, turintys teisę atlikti kontrolę 

dėl asignavimų administravimo finansų apskaitos ir valdymo srityje, sudarant ir vykdant biudžetą, 

vertinamuoju laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatė.  

  

Išvados ir rekomendacijos.  

Galime pažymėti, kad korupcijos rizikos  veiksniai yra valdomi, nes korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo metu vertinta finansų apskaitos ir valdymo sritis yra reglamentuota vidaus 

administravimo teisės aktų, kurie nuolatos peržiūrimi, kuriami ir tvirtinami nauji. 

Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali, nes atitinka 

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytus kriterijus. 

Detalus vertinimas pateikiamas  priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir 

adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. 

 

Motyvuota išvada - apibendrinant išnagrinėta faktines aplinkybes bei atlikus teisės aktų 

analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuotoje srityje vertinama kaip 

minimali. 

 

Finansų skyriaus vedėja     Dalė Petrėnienė 

 

Apskaitos skyriaus vedėja     Vitalija Motiejūnienė 

 

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė    Sonata Stačkūnienė
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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE 

FINANSŲ APSKAITOS IR VALDYMO VYKDYMO  (SUDARANT IR VYKDANT SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ) SRITYJE 

 priedas 

 Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje 

numatyti kriterijai 

 

Taip / 

Ne 

Komentaras 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika 

  

1.1. Ar buvo nustatytas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, 

tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį 

numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar 

kitokia atsakomybė, faktas, vykdant  finansų 

apskaitos ir valdymo vykdymo procesą (pvz.: 

teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, 

remiantis valstybinio audito ar savivaldybės 

kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos 

vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito 

išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita 

pateikta informacija)? 

Ne Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. liepos 13 

d. Nr. A-7 ataskaita. 

1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir 

juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo 

paviešinti?  

Ne Nebuvo nustatytas korupcinio pobūdžio veikos faktas. 
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1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos 

darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus 

apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 

pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, 

susijusius su  finansų apskaitos ir valdymo vykdymo 

procesu srityje? Ar buvo gauta tokių pranešimų? 

Taip Taip, Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje yra sudarytos galimybės 

įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos 

vadovus apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: 

http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesimai-apie-

korupcija/955.  Pranešimų, susijusių su finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo procesu gauta nebuvo. 

 

1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, 

kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų 

spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai 

ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas 

veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo  išvados?  

Ne  

1.5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo 

spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos 

efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių 

priemonių veiksmingumą?  

Taip Vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. DV-511 buvo 

patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų kontrolės 

taisyklės. 

 Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių  neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: 

Pagal vertinimo kriterijų analizuojamoje veiklos srityje rizikos veiksniai nenustatyti, todėl poreikio teikti siūlymus nėra. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros 

vykdymas 

 Analizuojama sritis nėra susijusi su kontrolės ir priežiūros vykdymu. 

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, 

uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti 

  

http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesimai-apie-korupcija/955
http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesimai-apie-korupcija/955
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3.1. Ar įstaiga priėmė  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo proceso  srities teisės aktus (įstaigos 

padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo 

reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar 

nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius 

atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, 

darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, 

kriterijus, terminus ir atsakomybę? 

Taip 2013 m. balandžio 8 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-248  

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus nuostatų 

patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 2014 m. sausio 24 d. 

Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-47, 2018 m. sausio 30 d. Nr. 

DV-70 „Dėl Finansų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų 

patvirtinimo“. 

3.1.1. Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su 

šiais teisės aktais? 

Taip  

3.2. Ar priimant įstaigos  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo proceso srityje srities teisės aktus, 

reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) 

uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais 

nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, 

funkcijas? 

Taip  

3.3. Ar įstaigos priimtuose  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo proceso srityje srities teisės aktuose 

apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir 

funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir 

funkcijoms įgyvendinti? 

Taip  

3.4. Ar įstaigos priimti finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo proceso srities teisės aktai užtikrina aiškų 

atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir 

atskaitingumą? 

Taip  
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3.5. Ar įstaigos  finansų apskaitos ir valdymo vykdymo 

proceso srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų 

(komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus 

kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) 

procedūras? 

Taip Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 

9 d. įsakymas Nr. DV-511 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“,  Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T1-141 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais 

aktualiais pakeitimais). 

3.5.1. Ar yra vykdoma  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo proceso srityje kontrolė? 

Taip  

3.5.2. Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti 

ir pašalinti, vykdant  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo proceso kontrolę? 

Taip Pagal 2018 m. liepos 13 d. Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos ataskaitą Nr. A-7 buvo nustatyta, kad tikslinant 2017 metų 

Savivaldybės biudžetą nebuvo patikslinta tikslinės dotacijos paskirtis, t.y. 

dotacijų einamiesiems tikslams pajamų planas, pajamų dalį perkeliant į 

dotacijų kapitalui formuoti pajamų planą. Tikslinant 2018 metų Savivaldybės 

biudžeto pajamų planą tikslinės dotacijos apskaitomos pagal paskirtį. 

Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2017 m. liepos 14 d. 

ataskaitoje Nr. A-9 rekomendavo parengti Savivaldybės biudžeto rengimo 

tvarką. 2018 m. sausio 12 d.  Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-

19 buvo patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo 

tvarkos aprašas.  

3.6. Ar priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? 

Taip Savivaldybės administracija vadovaujasi LR Vyriausybės 2017 m. balandžio 

5 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3.7. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio 

kodeksas? 

Taip Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. 

įsakymas Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo 

tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ( su visais 

aktualiais pakeitimais). 
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3.8. Ar  finansų apskaitos ir valdymo vykdymo proceso 

srityje srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? 

Taip  

3.8.1. Ar vykdomas nustatytų  finansų apskaitos ir 

valdymo vykdymo proceso srities teisinio 

reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? 

Taip  

3.8.2. Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys  

finansų apskaitos ir valdymo vykdymo srityje 

vykdymą? 

Taip Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 

9 d. įsakymas Nr. DV-511 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“,  Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T1-141 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais 

aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. DV-715 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės iždo, administracijos, privatizavimo fondo apskaitos vadovų 

patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 

3.8.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir 

tiksliai apibrėžtos  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo srityje vykdančių subjektų teisės ir 

pareigos? 

Taip  

3.8.4. Ar įstaigos  finansų apskaitos ir valdymo vykdymo  

srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta 

konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra 

(pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, 

terminai) vykdant kontrolės funkcijas? 

Taip Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. 

T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

patvirtinimo“    (su visais aktualiais pakeitimais) ir 3.8.2. punkte išvardinti 

teisės aktai. 

 Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių  neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: 

Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti priimtus vidaus tvarkos teisės aktus, reglamentuojančius finansų apskaitą ir valdymą ir užtikrinti jų 

vykdymą. 



9 

 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų 

ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu. 

 Analizuojama sritis nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių 

papildomų teisių suteikimu ir apribojimu.  

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia 

kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo 

  

5.1. Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų 

projektų, susijusių su  finansų apskaitos ir valdymo 

vykdymo sritimi, poveikio korupcijos mastui 

vertinimas? 

Taip Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014 m. gruodžio 

5 d. įsakymas Nr. DV-655 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų 

norminių teisės aktų projektų antikorupcinio įvertinimo“ (su visais aktualiais 

pakeitimais). 

5.2. Ar įstaigos  finansų apskaitos ir valdymo vykdymo 

srityje srities teisės aktuose numatyti konkretūs 

tokius sprendimus galintys priimti subjektai, 

išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus 

priimančių subjektų kompetencija? 

Taip Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014 m. gruodžio 

5 d. įsakymo Nr. DV-655 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų 

norminių teisės aktų projektų antikorupcinio įvertinimo“ 2.1. punktas (su 

visais aktualiais pakeitimais) 

 Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo arba sumažinimo: 

Pagal vertinimo kriterijų analizuojamoje veiklos srityje rizikos veiksniai nenustatyti, todėl poreikio teikti siūlymus nėra. 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija: 

 Analizuojama sritis nėra susijusi su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia 

informacija. 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo 

nustatyta veiklos trūkumų? 

 Finansų apskaitos ir valdymo srityje korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta. 

 

 

 

_____________________ 
 


