2018-02-20 rašto Nr. L-09-67
priedas
IŠVADOJE DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS1 PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ
STEBĖSENA
Įstaigos pateikta2, kita vieša
Specialiųjų tyrimų tarnybos
informacija
vertinimas
Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo procedūrų organizavimo
ir kontrolės srityje; viešųjų pirkimų, susijusių su vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymu,
tiesimu, srityje
Rekomendacija

1.

2.

1

Inicijuoti Pasvalio rajono
savivaldybės eismo saugumo
komisijos nuostatų pakeitimą,
aiškiai nustatant Komisijos
funkcijas, Komisijos narių
kadencijų trukmę, rotaciją,
sprendimų priėmimo
terminus, sprendimų
apskundimo, informavimo
apie priimtą sprendimą tvarką
ir terminus bei atvejus, kai
Komisijos nariai turėtų
nusišalinti. Užtikrinti, kad
asmenų prašymai būtų
nagrinėjami nepažeidžiant
teisės aktų reikalavimų,
atsakymai būtų pateikiami
teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais.
Savivaldybei, kaip KPPP
lėšas ir iš Savivaldybės
biudžeto skiriamas lėšas
paskirstančiam subjektui,
efektyviau kontroliuoti
informacijos apie vietinės
reikšmės kelių ir gatvių būklę
teikimo procedūras,
pavyzdžiui: vidaus teisės
aktuose nustatyti reikalavimus
seniūnijų seniūnų prašymų
turiniui; užtikrinti, kad
Pasvalio rajono seniūnijų
seniūnai, rengdami prašymus,
nurodytų motyvus ar faktines
aplinkybes, kuriomis

Savivaldybės administracijos
direktorius 2016-12-23 įsakymu Nr.
DV-8523 pakeitė Pasvalio rajono
savivaldybės eismo saugumo komisijos
nuostatus, kuriuose reglamentuotos
Komisijos funkcijos, Komisijos narių
rotacija.

Rekomendacija įgyvendinta.

Savivaldybės tarybos 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-2584 patikslinto
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių plano 25 p.
numatyta iki 2016-12-31 savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtinti seniūnų prašymo dėl lėšų
poreikio vietinės reikšmės keliams
finansuoti formą.
Pavyzdinė Pasvalio rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelių
(gatvių) taisymo (remonto) seniūnijoje
sąrašo forma patvirtinta savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017-0209 įsakymu Nr. DV-122.

Rekomendacija įgyvendinta.

Pasvalio rajono savivaldybės veiklos srityse, 2016-09-23 Nr. 4-01-7141.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2016-12-27 raštas Nr. ARB-2462, 2018-02-19 raštas Nr. ARB-400.
3
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc38b430ce0911e69185e773229ab2b2?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e423
9f62-81af-4af0-8e08-be79f7c70e77
4
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8ad9fc2ce0a11e69185e773229ab2b2?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=e423
9f62-81af-4af0-8e08-be79f7c70e77
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3.

4.

5.

6.

5

vadovaujantis yra priimamas
sprendimas siūlyti prioritetine
tvarka Savivaldybei
finansuoti konkrečius vietinės
reikšmės kelius (gatves);
išsamiau reglamentuoti
Komisijos kelių būklei
įvertinti ir pirmumo
prioritetams patvirtinti veiklą.
Parengti Savivaldybės vidaus
teisės aktus, nustatančius
Savivaldybės veiklą skirstant
ir naudojant iš Savivaldybės
biudžeto skirtas lėšas vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms
tiesti, taisyti (remontuoti),
dalyvaujant pareiškėjams,
pastarųjų iniciatyva.

Savivaldybės teisės aktuose
reglamentuoti pirkimų
iniciatoriaus teisinį statusą,
detalizuoti funkcijas ir
atsakomybę. Pirkimų
iniciatoriui, kaip ir kitiems
viešuosiuose pirkimuose
dalyvaujantiems asmenims,
nustatyti nepriekaištingos
reputacijos ir nešališkumo bei
konfidencialumo
reikalavimus.
Savivaldybės teisės aktuose
reglamentuojant pirkimo
procedūrų atlikimo pradžią,
patvirtinti paraiškos formą,
kuri pildoma kiekvieno
pirkimo procedūroms.
Atskirti Savivaldybės
organizuojamuose ir
vykdomuose vietinės

Savivaldybės tarybos 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-258 patikslinto
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių plano 26 p.
numatyta iki 2017-04-01 priimti
savivaldybės tarybos sprendimą,
nustatantį savivaldybės veiklą skirstant
ir naudojant iš Savivaldybės biudžeto
skirtas lėšas vietinės reikšmės keliams
ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti),
dalyvaujant pareiškėjams, pastarųjų
iniciatyva.
Savivaldybės taryba 2018-02-14
sprendimu Nr. T1-30 patvirtino
Pasvalio rajono
savivaldybės infrastruktūros,
susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų naujos statybos,
rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant
fiziniams ir juridiniams asmenims,
organizavimo tvarkos aprašą.5
Savivaldybės tarybos 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-258 patikslinto
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių plano 21 p.
numatyta iki 2017-02-01 patvirtinti
Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
tvarkos aprašą.
Savivaldybės administracijos
direktorius 2017-02-03 įsakymu Nr.
DV-936 patvirtino Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašą.

Rekomendacija įgyvendinta.

Rekomendacija įgyvendinta.

Rekomendacija įgyvendinta.

Rekomendacija įgyvendinta.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2b612a015bb11e88a05839ea3846d8e
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9890fcd0ea5411e6be918a531b2126ab?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e423
9f62-81af-4af0-8e08-be79f7c70e77
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reikšmės kelių ir gatvių
priežiūros ir remonto darbų
viešuosiuose pirkimuose
dalyvaujančių subjektų
funkcijas, kad darbus
priimantys asmenys
nedalyvautų viešųjų pirkimų
organizavimo procedūrose.
Patikslinti Viešojo pirkimo
komisijos darbo reglamentą,
nustatant ekspertų įtraukimo į
viešųjų pirkimų organizavimo
procedūras tvarką ir papildant
Komisijos darbo
organizavimo tvarką (Pvz.,
balsavimo metu Komisijos
nariai negali susilaikyti nuo
sprendimo priėmimo ir turi
aiškiai išreikšti savo poziciją
dėl svarstomo klausimo. Jei
Komisijos narys negali priimti
sprendimo dėl informacijos ar
laiko stokos, jis turėtų prašyti
nukelti Komisijos posėdžio
datą ir kreiptis dėl papildomos
informacijos ir paaiškinimų
suteikimo į kitus Komisijos
narius ar ekspertus).
Svarstyti galimybę daugiau
viešųjų pirkimų vykdyti per
Centrinės perkančiosios
organizacijos (CPO)
elektroninį katalogą.
Savivaldybės teisės aktuose
detalizuoti Savivaldybei
reikalingų prekių, paslaugų ir
darbų įsigijimo per CPO
tvarką.

Savivaldybės teisės aktuose
detalizuoti, kas atlieka
objektų techninę priežiūrą.

Savivaldybės tarybos 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-258 patikslinto
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių plano 22 p.
numatyta iki 2017-02-01 patvirtinti
Pasvalio rajono savivaldybės Viešojo
pirkimo komisijos darbo reglamento
naują redakciją.
Viešojo pirkimo komisijos darbo
reglamentas patvirtintas savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017-02-20 įsakymu Nr. DV-1387.

Rekomendacija įgyvendinta.

Savivaldybės administracijos
direktorius 2014-12-08 įsakymu Nr.
DV-658 patvirtintų Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
8 punkte numatyta būtinybė pirkti iš
CPO, kai kataloge siūlomos prekės,
paslaugos ar darbai atitinka
perkančiosios organizacijos poreikius.
Taip pat numatyta pareiga motyvuoti
sprendimą neatlikti CPO kataloge
siūlomų prekių, paslaugų ar darbų
pirkimo.

Rekomendacija įgyvendinta.

Savivaldybės tarybos 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-258 patikslinto
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių plano 23 p.
numatyta nuolat siekti daugiau viešųjų
pirkimų vykdyti CPO elektroninio
katalogo pagalba.
Savivaldybės administracija nurodė,
kad po rangos sutarties pasirašymo,
administracijos direktoriaus įsakymu

Rekomendacija įgyvendinta.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cfbaf940f87811e69310ab2aaa88dfc1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e4239f
62-81af-4af0-8e08-be79f7c70e77
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10.

Savivaldybės teisės aktuose
detalizuoti, kokias funkcijas
atlieka prevencinę kontrolę
vykdantys asmenys.

11.

Savivaldybei patikslinti 20152019 m. korupcijos
prevencijos programą ir jos
įgyvendinimo priemonių
2015-2019 m. planą,
įtraukiant priemones,
susijusias su vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūros,
taisymo, tiesimo procedūrų
organizavimu ir kontrole;
viešųjų pirkimų, susijusių su
vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūra, taisymu,
tiesimu, procedūrų
organizavimu ir kontrole.

bus skiriamas techninę priežiūrą
atliekantis asmuo.
Savivaldybės tarybos 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-258 patikslinto
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių plano 21 p.
numatyta iki 2017-02-01 patvirtinti
Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
tvarkos aprašą.
Savivaldybės administracijos
direktorius 2017-02-03 įsakymu Nr.
DV-93 patvirtino Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašą.
Savivaldybės taryba 2016-12-21
sprendimu Nr. T1-258 patikslino
Pasvalio rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos 2015-2019 m.
programos priemonių planą, kuriame
numatyta priimti teisės aktus,
užtikrinančius tinkamą vietinės
reikšmės kelių ir gatvių priežiūros,
taisymo, tiesimo procedūrų
organizavimą ir kontrolę; viešųjų
pirkimų, susijusių su vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūra, taisymu,
tiesimu, procedūrų organizavimą ir
kontrolę.

Rekomendacija įgyvendinta.

Rekomendacija įgyvendinta.

Korupcijos prevencijos priemonių srityje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas
1.

Atliekant korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymo procedūrą, t. y.
analizuojant veiklos sritis,
kuriose gali egzistuoti
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, įsigilinti į Valstybės
ar savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijų
(patvirtintų STT direktoriaus
2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170) kriterijus,
apibrėžtus 8.2 - 8.5
punktuose.

Savivaldybės administracija nurodė,
kad 2016 m. atliekant korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimą
vadovautasi Valstybės ar savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis.

Rekomendacija įgyvendinta.8

Įvertinus Pasvalio rajono savivaldybės 2016, 2017 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas nustatyta, kad savivaldybė
nustatė veiklos sričių atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 (4) dalyje nustatytiems kriterijams, išanalizavo
savivaldybės priimtus teisės aktus, įvertino, ar šiose srityse laikomasi teisės aktų reikalavimų, ar juose nustatyta sprendimų
priėmimo (veiksmų atlikimo) tvarka yra skaidri, ar veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema.
8
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9

Vykdyti Programos IV
skyriuje „Programos
įgyvendinimas, finansavimas,
stebėsena, vertinimas,
atsakomybė, kontrolė,
keitimas, pildymas ir
atnaujinimas“ ir V skyriuje
„Baigiamosios nuostatos“
apibrėžtą Programos
įgyvendinimo kontrolę;
skiltyje „Korupcijos
prevencija“ skelbti
kasmetines Programos
įgyvendinimo ataskaitas.
Siekiant didinti Savivaldybės
vykdomos antikorupcinės
veiklos sklaidą visuomenei,
nuorodoje „Antikorupcinis
visuomenės švietimas ir
informavimas“ skelbti visą su
šia veikla susijusią
informaciją, taip pat
aktualiausią informaciją
skelbti ir Savivaldybės
interneto tinklalapio skiltyje
„Naujienos“.
Siekiant didinti Savivaldybės
įstaigų, įmonių ir organizacijų
darbuotojų sąmoningumą,
skatinti juos netoleruoti
korupcijos apraiškų,
vadovaujantis Korupcijos
prevencijos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 7 punktu,
organizuoti minėtiems
darbuotojams periodinius
mokymus korupcijos
prevencijos klausimais.

2015, 2016 m. programos
įgyvendinimo ataskaita paskelbta
savivaldybės interneto tinklapyje.9

Rekomendacija įgyvendinta.

Savivaldybės interneto tinklapyje
skelbiama informacija antikorupcinės
veiklos klausimais.10

Rekomendacija įgyvendinta.

Savivaldybės administracija nurodė,
kad 2016-07-11 buvo organizuoti
korupcijos prevencijos mokymai.

Rekomendacija įgyvendinta.

http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-programos/949
http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-prevencija/aktuali-informacija/antikorupcinis-visuomenes-svietimas-ir-informavimas/957
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