
INFORMACIJA APIE PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS  2018 METŲ DARBO PLANO 

VYKDYMĄ 
 

Eil. 

Nr. 
Darbai Priemonės 

Atliktų darbų 

vertinimo kriterijai 

Informacija apie vykdymą 

1. 
Organizuoti eilinius Antikorupcijos 

komisijos posėdžius 

Suorganizuoti bent 2 eilinius 

posėdžius per metus, bet ne 

rečiau kaip kartą per pusmetį 

Posėdžių skaičius 

Įvyko 3 posėdžiai 

2. 
Organizuoti neeilinius Antikorupcijos 

komisijos posėdžius 
Esant poreikiui Posėdžių skaičius 

Neeilinių posėdžių nevyko 

3. 

Kviesti į Antikorupcijos komisijos 

posėdžius Savivaldybės tarybos narius, 

Savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės 

įmonių ir įstaigų vadovus ir darbuotojus 

Esant poreikiui Kvietimų skaičius 

Komisijos posėdžiuose  kviesti dalyvauti:  

1. Administracijos direktorius Rimantas 

Užuotas; 

2. Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė;  

3. Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla 

(asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos, 

kontrolės ir bendradarbiavimo funkcijų 

vykdymą Savivaldybės administracijoje). 

4. 
Pateikti praėjusių metų veiklos ataskaitą 

Savivaldybės tarybai 

I pusmetį 

pateikti ataskaitą 

Savivaldybės tarybai 

Pateiktų veiklos 

ataskaitų skaičius 

Ataskaita pateikta 2018 m. kovo 21 d 

Savivaldybės tarybos posėdžiui 

5. 

Vykdyti Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

stebėseną 

2018 m. balandžio  ir spalio 

mėn. įvertinti priemonių 

įgyvendinimo informaciją 

Vertinimų skaičius 

Informacija apie priemonių įgyvendinimą 

pateikta kartu su komisijos ataskaita 2018 m. 

kovo 21 d Savivaldybės tarybos posėdyje. 

Apie programos priemonių įgyvendinimą 

kalbėta 2018 m. liepos ir spalio mėn. komisijos  

posėdžiuose 

6. 

Svarstyti Savivaldybės institucijų, 

juridinių bei fizinių asmenų, 

bendruomenės ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovų pasiūlymus ir 

pastabas dėl Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos ir priemonių 

plano keitimo ar / ir papildymo 

Esant poreikiui 
Gautų pasiūlymų 

skaičius 

Pasiūlymų negauta 

7. Išnagrinėti gyventojų pateiktus Esant poreikiui Išnagrinėtų Skundų, pranešimų negauta 



skundus/pranešimus gyventojų pateiktų 

skundų/pranešimų 

skaičius 

8. 

Pateikti išvadas /rekomendacijas 

Savivaldybės tarybai ir/ar Savivaldybės 

administracijos direktoriui, atsižvelgiant į 

skundų nagrinėjimo rezultatus 

Esant poreikiui 

Pateiktų 

išvadų/rekomendacij

ų skaičius 

Skundų, pranešimų negauta 

9. 

Rekomenduoti  veiklos sritis, kuriose 

būtų tikslinga nustatyti  korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Parinktos sritys, kuriose 

tikslinga nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Parinktų ir 

analizuotų sričių 

skaičius 

Siūlyta korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą atlikti finansų apskaitos ir valdymo 

srityje. 2018-07-18 protokolas Nr. AKP-2 

10. 

Bendradarbiauti su valstybės 

institucijomis ir įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, 

Savivaldybės bendruomene, siekiant 

skatinti visuomenės nepakantumą 

korupcijos apraiškoms 

Dalyvauti STT, ir kitose 

antikorupcijos tematika 

organizuojamuose 

renginiuose 

Institucijų, su 

kuriomis 

bendradarbiauta, 

skaičius 

Korupcijos prevencijos klausimais 

konsultuotasi ir bendradarbiauta su Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

Panevėžio  valdybos Korupcijos prevencijos 

poskyriu 

11. 

Teikti ir reguliariai atnaujinti informaciją 

apie Antikorupcijos komisijos veiklą, 

vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones Savivaldybėje bei 

antikorupcinės veiklos rezultatus 

Savivaldybės tinklalapyje 

Viešinti Komisijos posėdžių 

siūlymus/išvadas bei kitą 

informaciją 

Informacijos teikimo 

ir reguliaraus 

atnaujinimo 

periodiškumas 

Savivaldybės interneto svetainės 

www.pasvalys.lt skyriuje „Korupcijos 

prevencija  skelbta  ir nuolat atnaujinta 

informacija apie Komisijos  veiklą, Korupcijos 

prevencijos programos priemonių 

įgyvendinimą, priimtus teisės aktus, komisijos 

posėdyje svarstytus klausimus. 

 
 

Antikorupcijos komisijos sekretorė        Rasa Gedvilienė 


