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Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisija 2010 m. savo darbe vadovavosi
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Korupcijos prevencijos komisijos nuostatais,
programa ir priemonių planu, dirbo kolegialiai, pasiskirstydami priemones už kurias komisijos nariai
atsakingi.
2010 m. Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos narių pagrindinis
uždavinys – įgyvendinti savivaldybės tarybos patvirtintą Korupcijos prevencijos programos priemonių
planą.
Per 2010 m. Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisija organizavo ir vedė
4 posėdžius. Per posėdžius buvo analizuojamos visos iškilusios problemos, svarstomi darbotvarkėse
numatyti klausimai, teikiamos atliktų darbų ataskaitos.
Pakruojo rajono savivaldybės interneto tinklalapyje nuolat skelbiama informacija apie viešųjų
pirkimų ir Savivaldybės turto privatizavimo konkursų rezultatus, įvykdytas bei vykdomas korupcijos
prevencijos priemones, išduotų licencijų ir leidimų sąrašai, tarybos sprendimų projektai bei sprendimai.
2010 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos
komisijos nariai atliko kontrolę Savivaldybės administracijos darbuotojų veikloje, kur egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė, t. y. leidimų ir licencijų išdavimo, mokesčių lengvatų taikymo
srityje.
Per 2010 m. Pakruojo rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta valstybės tarnautojų, kurie pagal
įsiteisėjusius galutinius teismo nuosprendžius pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus.
Per 2010 m. Antikorupcinė mokymo programa švietimo sistemoje buvo aktyviai įgyvendinama.
Antikorupcinio švietimo elementai yra įtraukti į dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) bei pilietinio
ugdymo programas. Dorinis ugdymas vykdomas nuo 1 iki 12 klasės. Bendrosios programos nurodo,
kad, mokant pilietiškumo pagrindų 9–10 klasių moksleivius, turi būti ugdomi gebėjimai nagrinėti
Lietuvos demokratinei valstybei kylančius vidaus ir išorės pavojus, Lietuvos saugumo politiką, jos
uždavinius, saugumo užtikrinimo būdus ir priemones. Ugdant šiuos gebėjimus rekomenduojama
atkreipti dėmesį į tokias aktualias Lietuvos visuomenės problemas kaip korupcija, žmogaus teisių
suvaržymai, valdžios savivalė ir t. t. Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną (gruodžio 9 d.) dalis
rajono bendrojo lavinimo mokyklų organizavo nepamokinius renginius. Pakruojo ,,Atžalyno“
gimnazijoje apie korupciją kalbėta klasių auklėtojų valandėlėse. Lygumų vidurinė mokykla korupcijos
temai paskyrė mokyklos laikraščio numerį. Rozalimo vidurinės mokyklos vadovai surengė 1–4 klasių
mokinių popietę ,,Ką reiškia būti sąžiningu“, 5–8 klasių valandėles tema ,,Būsiu atsakingas už savo
veiksmus“. Žeimelio vidurinės mokyklos Bardiškių filialas surengė 5–10 klasių valandėles ,,Mokykla
be korupcijos“, mokinių piešinių parodą. Triškonių pagrindinėje mokykloje buvo surengta mokinių
diskusija ,,Būkime drąsesni“.
2010 m. II–III ketvirtį buvo vykdoma brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūra.
Buvo nustatyta, kad brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūra rajono bendrojo lavinimo
mokyklose buvo pakankama. Visos numatytos ir teisės aktais reglamentuotos procedūros buvo
vykdomos tinkamai.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos tarnautojų privačių interesų deklaracijos pateiktos
laiku. Jų tinkamumą kontroliuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus
specialistai.
2010 m. IV ketvirtį Korupcijos prevencijos komisija analizavo ir vertino korupcijos
pasireiškimo tikimybę Pakruojo rajono savivaldybės Juridinio skyriaus licencijų išdavimo ir Vietinio
ūkio ir statybos skyriaus projektavimo ir planavimo bei statybos leidimų išdavimo srityse. Minėtuose
skyriuose antikorupcinė sistema veikia gerai. Tinkamai atliekamos veiklos procedūros, yra visi
norminiai dokumentai, todėl rizikos pasireiškimo tikimybė labai maža. Išanalizavus riziką dėl
atliekamų funkcijų vykdymo, nustatyta, kad Juridinio skyriaus licencijų išdavimų srityje korupcijos
pasireiškimo tikimybė maža. Tačiau korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja skyriaus turto
panaudojimo, išlaidų pasiskirstymo (teikiant paslaugas) ir licencijų (prekybos alkoholiniais gėrimais ir
tabako gaminiais) išdavimų srityse. Vietinio ūkio ir statybos skyriaus projektavimo ir planavimo bei
statybos leidimų išdavimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė, susijusi su atliekama funkcija, yra
maža. Tačiau korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja statybų leidimų išdavimo (naujų pastatų
statybos, pastatų rekonstrukcijos, atnaujinimo (modernizavimo), įstaigos turto naudojimo ir įsigijimo
srityse. Apibendrinus analizės ir apklausos metodus, galima teigti, kad minėtose savivaldybės
administracijos struktūriniuose padaliniuose egzistuoja maža korupcijos pasireiškimo tikimybė.
2010 m. lapkričio 19 d. Pakruojo rajono savivaldybėje buvo organizuota paskaita rajono ūkio
subjektų vadovams antikorupcine tematika.
2010 m. lapkričio 24 d. Pakruojo rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Pakruojo rajono
savivaldybės Korupcijos prevencijos komisiją.
2010 m. gruodžio mėnesį buvo išplatinta anketa rajono gyventojams apie korupcijos paplitimą
Pakruojo rajono savivaldybėje. Anketai išplatinti buvo pasitelkti ugdymo įstaigų vadovai ir seniūnijų
darbuotojai.
Pakruojo rajono savivaldybėje patalpose įrengta anoniminė dėžutė STOP KORUPCIJAI,
kurioje gyventojai gali teikti informaciją apie, jų nuomone, pasitaikančias korupcines veikas
savivaldybėje, įstaigose, valdininkų darbe.
Per 2010 metus Korupcijos prevencijos komisijos nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose:
,,Valstybės valdymas ir kova su korupcija“, ,,Vietos savivaldos ir teisėsaugos gebėjimų stiprinimas
nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos srityje“, ,,Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“ ir
,,Korupcijos prevencija savivaldybėse“. Seminaruose buvo aptariama ir diskutuota apie korupcijos
prevencijos priemonių veiksmingumą, korupcijos prevencijos, tyrimo, politinės korupcijos ribojimo
problemas.
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