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Pasvalys
Antikorupcijos komisijos (toliau – Komisijos) paskirtis – vykdyti Pasvalio rajono
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) korupcijos prevencijos politiką, plėtoti prevencijos priemonių
sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje, dalyvauti atliekant teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą.
Nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) Antikorupcijos komisiją Savivaldybės taryba sudarė 2015
m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-65 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo“. Antikorupcijos
komisija sudaryta iš 5 narių.
Komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Antikorupcijos komisijos
nuostatais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.
T1-66 „Dėl antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“.
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 3 Komisijos
posėdžiai.
Komisijos posėdžiuose:
 Aptarta Pasvalio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos
ataskaita.
 Aptartas Korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymas
2017 m.
 Patvirtintas Antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo planas.
 Svarstytos sritys, kuriose būtų tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikti siūlymai dėl veiklos
sričių, kuriose tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.
 Susipažinta su Savivaldybės administracijos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
finansų valdymo ir apskaitos srityje išvada.
 Aptartas Specialiųjų tyrimų tarnybos nepotizmo intensyvumo savivaldybių
administracijose tyrimas.
 Aptarti kiti klausimai.
Komisijos siūlymai, rekomendacijos
 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 2018 m. siūlyta atlikti finansų apskaitos ir
valdymo srityje.
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 Susipažinus su Savivaldybės administracijos parengta korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo išvada teiktas siūlymas Savivaldybės merui - išvadą pateikti Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybai.
 Rekomendacijos, siūlymai, prašymai Savivaldybės administracijai:
 peržiūrėti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atrankos organizavimo tvarkos aprašą, atkreipiant dėmesį į nepotizmo
prevenciją.
 pateikti Antikorupcijos komisijai informaciją apie: Savivaldybės administracijos
2015 m. socialinio būsto remontui įsigytų daiktų, tačiau nepanaudotų remonto metu,
panaudojimą; Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo
Nr. T1-235 „Dėl tapimo VšĮ „SSK“ dalininke“ vykdymą.
 Komisijos vardu išsiųstas paklausimas VšĮ „SSK“ dėl duomenų apie dalininkus
registravimo Juridinių asmenų registre.
Komisijos posėdžiuose kviesti dalyvauti asmenys
Komisijos posėdžiuose kviesti dalyvauti: Administracijos direktorius Rimantas Užuotas,
Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla (asmuo
atsakingas už korupcijos prevencijos, kontrolės ir bendradarbiavimo funkcijų vykdymą Savivaldybės
administracijoje).
Asmenų pranešimai korupcijos prevencijos klausimais
Pranešimų apie korupcijos prielaidas ar atvejus elektroniniu paštu ar kitais būdais ataskaitiniu
laikotarpiu Komisija negavo.
Posėdžių viešinimas
Savivaldybės interneto svetainės www.pasvalys.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“
visuomenei skelbta ir atnaujinta informacija apie Komisijos veiklą, Korupcijos prevencijos
programos priemonių įgyvendinimą, priimtus teisės aktus, komisijos posėdyje svarstytus klausimus.
Mokymai ir bendradarbiavimas
Korupcijos prevencijos klausimais konsultuotasi ir bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Panevėžio valdybos Korupcijos prevencijos poskyriu.
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo stebėsena
Kontroliuojant Savivaldybės kovos su korupcija programos priemonių vykdymą susipažinta
su informacija apie korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymą
2018 m.
Antikorupcijos Komisija sieks vykdyti Savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, plėtoti
prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono visuomene
korupcijos prevencijos srityje.
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