PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

ATASKAITA
APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ 2011 METAIS
2012 m. kovo 7 d.
Pakruojis
Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisija (toliau – Komisija) sudaryta
siekiant vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) korupcijos prevencijos
politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis,

plėtoti prevencijos

priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.
Komisijos sudėtis patvirtinta 2011 m. gegužės 26 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-156 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos
sudarymo“.
Komisija 2011 m. savo darbe vadovavosi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
patvirtintais Korupcijos prevencijos komisijos nuostatais, korupcijos prevencijos programa ir jos
priemonių planu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais.
Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai protokoluojami, pasirašo
Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Per 2011 m. Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos
prevencijos komisija organizavo 4 posėdžius, kuriuose nagrinėdavo Korupcijos prevencijos
programos priemonių plano vykdymą ir visuomenei aktualius, žiniasklaidos priemonėmis
viešinamus Korupcijos pasireiškimo ir panašios veiklos atvejus.
2011 m. Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos pagrindinis
uždavinys buvo kontroliuoti kaip įgyvendinamas 2011 m. liepos 7 d. Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-190 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos
prevencijos programos patvirtinimo“ patvirtintos programos priemonių planas. Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A-705 „Dėl Pakruojo rajono
savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymo“ darbuotojams paskirstė privalomas vykdyti užduotis pagal priemonių planą. Pateikiame
informaciją apie 2011 metais įvykdytas priemones:
1.

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-66 „Dėl

Pakruojo rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtino aprašą, kuriuo vadovaujantis turėjo būti vertinami teisės aktų

projektai arba jau priimti teisės aktai. Atsižvelgdamas į temos aktualumą ir naujumą, Centralizuotas
vidaus audito skyrius atliko 3 vidaus auditus (kartą per ketvirtį), kad nustatyti, ar atliekamas
antikorupcinis vertinimas. Išvadose buvo konstatuota, kad priemonė savivaldybės administracijoje
buvo įgyvendinta, o pasitaikę nedideli trūkumai pašalinti.
2.

Savivaldybėje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atliekama

kasmet). Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu analizuota ir vertinta Savivaldybės
administracijos Socialinės rūpybos skyriaus veiklos sritis – centralizuoto būsto šildymo išlaidų,
išlaidų šaltam ir karštam vandeniui, išlaidų kietajam kurui kompensacijų skyrimas ir mokėjimas.
Veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 4
punktuose nustatytus kriterijus (veikla susijusi su kontrolės ir priežiūros vykdymu, lengvatų ir
kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu). Analizuotas laikotarpis 2010 m. III ketvirtis –
2011 m. II ketvirtis. Korupcijos pasireiškimo tikimybę analizavo ir vertino Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-482 sudaryta darbo
grupė. Susipažinusi su rezultatais, Komisija nutarė siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui
sudaryti darbo grupę (komisiją), kuri, pasinaudodama Socialinės rūpybos skyriaus sukauptais
dokumentais ir savo nuožiūra atlikdama atranką, patikrintų, ar teisingai apskaičiuojamos šilumos ir
karšto vandens kompensacijos.
3.

Parengtas Savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų

nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas. Patvirtintas Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. A-722.
4.

Nuolat buvo skelbiama informacija internete ir/ar kitose visuomenės informavimo

priemonėse apie savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymus, viešuosius pirkimus, savivaldybei priklausančio turto privatizavimą.
5.

Buvo vykdomas antikorupcinis švietimas rajono ugdymo įstaigose – diegiamos

antikorupcinio švietimo programos švietimo įstaigose. Antikorupcinis švietimas yra įjungtas į
dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) bei pilietinio ugdymo programas. Dorinis ugdymas vykdomas
nuo 1 iki 12 klasės. 1-4 klasėse aiškinamasi, kas yra sąžinė, aptariami sąžiningo ir nesąžiningo
elgesio pavyzdžiai. 5-8 klasėse aiškinamasi kas yra egoizmas ir jo padariniai. 9-10 klasėse ieškoma
sąžinės sąsajų su vertybėmis, aptariama sąžinės reikšmė moraliam gyvenimui.11-12 klasėse
diskutuojama apie socialines dilemas, pilietinę atsakomybę, sąžinės problemą. Pilietiškumo
pagrindų mokomasi 9-10 klasėse. Dalyko programoje nurodyta, kad mokiniai turi pateikti
demokratinei valstybei galinčių grėsti vidaus ir išorės pavojų pavyzdžių ir rekomenduojama
atkreipti dėmesį į tokią aktualią problemą kaip korupciją. Programa taip pat nurodo, kad mokiniai

turi gebėti nusakyti gero piliečio požymius, pilietinio dalyvavimo formas ir būdus, planuoti kaip
prisidėti prie visuomenės problemų sprendimo.
Antikorupciniam švietimui pasitarnavo ir Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas.
Linkuvos gimnazijoje ir Žeimelio vidurinėje mokykloje vyko antikorupcinio plakato konkursai.
Geriausi plakatai buvo eksponuoti gimnazijos ir vidurinės mokyklos vestibiuliuose.. Žeimelio
vidurinės mokyklos Bardiškių filiale surengti pokalbiai : pradinėse klasėse ,,Korupcija–kas tai?‘‘,
6–8 klasėse ,,Dovanos ir kyšiai‘‘, ,,Ar pasitaiko šeimos gyvenime, kai darom šį nusikaltimą, ir
kodėl darom‘‘. Lygumų vidurinėje mokykloje buvo parengtas stendas ,,Kodėl mums svarbu
pažaboti korupciją‘‘.
Taip pat Komisija analizavo 2010 m. atliktos anketinės gyventojų apklausos rezultatus.
Gyventojų apklausą seniūnijose ir švietimo įstaigose organizavo komisijos nariai – A. Šidlauskas ir
J. Pupinis. Rezultatus sistemino, analizę atliko ir pristatė komisijai – A. Šidlauskas. Gautos 193
užpildytos anketos. Per 2010 metus susidūrę su korupcijos atvejais teigė 46,6 proc. apklaustųjų, iš
jų 21,2 proc. susidūrė patys asmeniškai, 17,6 proc. – jų šeimos nariai. Komisija informuota, kad
apklaustieji nurodė susidūrę su korupcija daugiausia gydymo įstaigose – 67,2 proc. ir valstybinėse
įstaigose – 12,9 proc. visų paminėtų atvejų. Atkreiptas dėmesys, kad paminėti korupcijos atvejai
teisėsaugos institucijose sudaro 10,3 proc., o savivaldybės administracijoje, įskaitant seniūnijas –
6,0 proc. Įvardindami korumpuočiausias sritis apklaustieji ne visuomet vadovavosi savo asmenine
patirtimi: 12 atvejų sritis, kurioje buvo susidurta su korupcija, nesutampa su apklaustųjų
įvardintomis korumpuočiausiomis sritimis. Apklausos rezultatų analizė parodė, kad dauguma
korupciją vertina neigiamai, tačiau net 30,0 proc. apklaustųjų nurodė, kad kovoti su korupcija nėra
prasmės, nes jos išgyvendinti neįmanoma.
Svarstytas 2011 m. brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas. Informaciją Komisijai
teikė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė G. Plungienė.
Specialistė informavo, kad egzaminai mūsų rajone vyko sklandžiai, informacijos apie nesąžiningą
elgesį nėra.
Nagrinėtos problemos susijusios su privačių interesų deklaracijų pateikimu – kontrolės
priemonės ir būdai, kad užtikrinti tinkamą ir savalaikį privačių interesų deklaravimą. Konstatuota,
kad nėra nustatytų būdų kaip tai kontroliuoti: savivaldybės administracija nedisponuoja informacija,
susijusia su pasikeitimais fiksuojamais turto ir kt. registruose, taip pat kitais Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytais atvejais, kad galėtų nustatyti kas
nedeklaravo pasikeitimų.
Apsvarstytas Pakruojo rajono savivaldybės 2011-2013 metų Korupcijos prevencijos
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektas. Projektui pritarta.

Praėjusiais metais 3 Komisijos nariai (D. Mykolaitienė, D. Rocienė, J. Pupinis) kėlė
kvalifikaciją - 2011 metų lapkričio 28 d. dalyvavo mokymuose „Korupcija viešajame sektoriuje ir
jos prevencija“.
Komisija ir toliau sieks vykdyti Savivaldybėje korupcijos prevencijos politiką, plėtoti
prevencijos priemonių sistemą, skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su rajono visuomene,
žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.
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