PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA
PRANEŠIMAS
APIE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
KOMISIJOS 2009 M. VEIKLĄ
2010 m. sausio 11 d.
Pakruojis
2009 metais iki rugpjūčio 27 d. prevencijos komisiją sudarė septyni nariai: Kazys
Gudas – komisijos pirmininkas, Danutė Olberkienė – komisijos pirmininko pavaduotoja, Mykolas
Arcimavičius, Jovita Leščinskaitė, Daiva Mykolaitienė, Daiva Rocienė ir Algirdas Šidlauskas. 2009
m. rugpjūčio 27 d. Pakruojo rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Korupcijos prevencijos
komisiją: vietoje Danutės Olberkienės ir Jovitos Leščinskaitės komisijoje dirba Vytautas
Strielkūnas ir Juozas Pupinis.
2008 m. birţelio 26 d. Pakruojo rajono savivaldybės taryba patvirtino Pakruojo rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, taip pat
Korupcijos prevencijos komisijos nuostatus, reglamentuojančius šios komisijos veiklos principus,
tikslus, uţdavinius, įgaliojimus, darbo tvarką ir kt. 2009 m. lapkričio 26 d. Pakruojo rajono
savivaldybės taryba patvirtino šios komisijos priemonių įgyvendinimo plano 2008-2010 m. naują
redakciją.
Korupcijos prevencijos komisija savo darbe vadovavosi aukščiau nurodytais
nuostatais, programa ir priemonių planu, dirbo kolegialiai, pasiskirstydami priemones uţ kurias
komisijos nariai atsakingi.
Per 2009 m. Korupcijos prevencijos komisija rengė keturis išplėstinius posėdţius,
kuriuose buvo svarstomi darbotvarkėse numatyti klausimai, analizuojamos iškilusios problemos,
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.
2009 m. lapkričio ir gruodţio mėnesiais Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus specialistai pateikė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų
sąrašą (valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis) ir suteikė galimybę susipaţinti su
Administracijos darbuotojų, Savivaldybės biudţetinių įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių vadovų pareigybių aprašymais. Buvo atrinkta dalis darbuotojų pareigybių aprašymų,
apimanti įvairius valdymo lygius ir perţiūrėtos jų funkcijos, teisės, pareigos.
Per 2009 m. Pakruojo rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta valstybės tarnautojų,
kurie pagal įsiteisėjusius galutinius teismo nuosprendţius pripaţinti padarę korupcinius
nusikaltimus.
Per 2009 m. Antikorupcinė mokymo programa švietimo sistemoje buvo aktyviai
įgyvendinama. Antikorupcinio švietimo elementai yra įtraukti į mokomuosius dalykus. 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 uţdavinius, saugumo uţtikrinimo būdus ir priemones. Ugdant šiuos
gebėjimus rekomenduojama atkreipti dėmesį į tokias aktualias Lietuvos visuomenės problemas kaip
korupcija, ţmogaus teisių suvarţymai, valdţios savivalė ir t. t. Minint Antikorupcijos dieną
Ţeimelio vidurinė mokykla organizavo akciją ,,Korupcijai – ne“, Balsių pagrindinė mokykla
surengė seminarą 8–10 klasių mokiniams ,,Ką aš ţinau apie korupciją“, Bardiškių pagrindinė
mokykla organizavo plakato antikorupcine tema konkursą ir klasių valandėles ,,Mokykla be

korupcijos“, Pašvitinio pagrindinė mokykla organizavo priešinių antikorupcine tema parodą ir
surengė susitikimą su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio pareigūnais.
2009 m. II–III ketvirtį buvo vykdoma brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
prieţiūra. Buvo nustatyta, kad brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo prieţiūra rajono
bendrojo lavinimo mokyklose buvo pakankama. Visos numatytos ir teisės aktais reglamentuotos
procedūros buvo vykdomos tinkamai.
Siekiant uţtikrinti Prevencijos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendinimą
buvo įvertinta Socialinės rūpybos skyriaus veikla, susijusi su pašalpų rajono gyventojams skyrimu.
Vertinat buvo kreipiamas dėmesys, kaip skiriama socialinė pašalpa įstatymo nenumatytais atvejais
iš savivaldybės biudţeto, skiriamos socialinės pašalpos gyventojams, būsto šildymo išlaidų
vienkartinės pašalpos, pašalpos dėl sunkios ligos, stichinės nelaimės atvejais, dėl sunkios
materialinės padėties ir kt. Nustatyta, kad skirtos lėšos naudojamos racionaliai, kiekvienas
konkretus atvejis apsvarstomas komisijoje, pristatyti visi reikalingi dokumentai. Visos paramos
skyrimo procedūros uţprotokoluotos ir patikrintos. Įvertinus Socialinės rūpybos skyriaus veiklą
konstatuota, kad biudţeto lėšų, skirtų pašalpoms mokėti, procedūros skaidrios ir visos skyrimo
procedūros tinkamai reglamentuotos.
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos tarnautojų privačių interesų deklaracijos
pateiktos laiku. Jų tinkamumą kontroliuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinio
skyriaus specialistai.
Perţiūrėtas, papildytas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos reglamentas. Visi
pataisymai, tikslinimai pateikti Pakruojo rajono savivaldybės mero padėjėjui. Pasiūlyta naujai
patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos reglamentą.
2009 m. III ketvirtį Korupcijos prevencijos komisija atliko korupcijos pasireiškimo
tikimybę Pakruojo rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriuje ir UAB ,,Pakruojo
vandentiekis“. Socialinės rūpybos skyriuje antikorupcinė sistema veikia gerai. Tinkamai atliekamos
veiklos procedūros, yra visi norminiai dokumentai, todėl rizikos pasireiškimo tikimybė labai maţa.
UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ antikorupcinė sistema veikia patenkinamai, todėl rizikos
pasireiškimo tikimybės rizika yra maţa. Nepakankamai reglamentuotos priemonės dėl visuomenės
narių (gyventojų) nuomonės reiškimo ir išvadų dėl sprendimo priėmimo (rezultatų). Išanalizavus
riziką dėl atliekamų funkcijų vykdymo, nustatyta, kad Socialinės rūpybos skyriuje rizikos
pasireiškimo tikimybė maţa, nes minėtas skyrius negauna pajamų, nevykdo funkcijų, susijusių su
naudos teikimu, nėra diskrecijos elementų. Galima rizika dėl skyriaus turto naudojimo, jo įsigijimo
konkurso būdu (klaidos komisijos darbe). UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ korupcijos pasireiškimo
tikimybės rizika, susijusi su atliekama funkcija, yra maţa. Tačiau rizikos pasireiškimo tikimybė
egzistuoja bendrovės turto panaudojimo srityje (materialinių vertybių įsigijimo, jų realių kainų
pagrindimo, nurašymo objektams realumo), išlaidų pasiskirstymo srityje teikiant paslaugas.
Apibendrinus analizės ir apklausos metodus, galima teigti, kad minėtose savivaldybės
struktūriniuose padaliniuose egzistuoja maţa korupcijos pasireiškimo tikimybė.
2009 m. II ketvirtį Pakruojo rajono savivaldybėje įrengta anoniminė dėţutė STOP
KORUPCIJAI, kurioje gyventojai gali teikti informaciją apie, jų nuomone, pasitaikančias
korupcines veikas savivaldybėje, įstaigose, valdininkų darbe.
Per 2009 metus dvi Korupcijos prevencijos komisijos narės dalyvavo LR STT Šiaulių
valdybos organizuotose mokymuose korupcijos prevencijos klausimais. 2009 m. geguţės 27 d.
dalyvauta tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje, kurioje buvo diskutuota apie
korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumą, korupcijos prevencijos, tyrimo, politinės
korupcijos ribojimo problemas.
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