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KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMO LAZDIJŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE VIDAUS AUDITAS 

 

I. ĮVADINĖ DALIS 

 

            Vidaus audito pagrindas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto 

savivaldybės vidaus audito skyriaus 2018 metų veiklos planas. 

           Vidaus audito vykdytojai – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto 

savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Regina Cibulskienė ir vyriausioji vidaus auditorė Lina 

Bučienė. 

           Vidaus audito pradžia – 2018-05-21. 

           Vidaus audito pabaiga – 2018-07-03. 

             Audituojamasis subjektas – Lazdijų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).  

           Vidaus audito tikslas – išanalizuoti ir įvertinti korupcijos rizikos valdymą Savivaldybėje ir 

nustatyti, ar korupcijos prevencija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo nuostatomis bei kitais korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimais bei įvertinti korupcijos prevencijos priemonių vykdymą: 1)  teisės aktų ar jų projektų 

antikorupcinį vertinimą; 2) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar 

savivaldybės įstaigoje, pateikimą; 3) informacijos pateikimą valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų 

registrams; 4) visuomenės švietimą ir informavimą; 5) nustatytų korupcijos faktų paviešinimą; 6) kitų 

įstatymų nustatytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą. Įvertinti Savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2016–2018 metų programos priemonių įgyvendinimą ir Savivaldybės administracijos 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė bei korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą.           

             Audituojamasis laikotarpis – nuo 2016-01-01 iki 2018-04-01. 

             Vidaus audito apimtis – vidaus audito metu buvo peržiūrėti ir išanalizuoti korupcijos rizikos 

valdymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, Lazdijų rajono savivaldybės teisės 

aktai bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo 

sistemoje „DocLogix“ rengiami korupcijos rizikos valdymo procedūrų atlikimą įrodantys 

dokumentai  ir kt. dokumentai. 

            Vidaus audito metodai ir vertinimo kriterijai – Centralizuotas savivaldybės vidaus audito 

skyrius vidaus auditą atliko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymu ir kitais teisės aktais, Nuolatinės tarpžinybinės komisijos vidaus audito sistemos kūrimui 

valstybiniame sektoriuje koordinuoti patvirtintomis Vidaus audito rekomendacijomis, Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintais Centralizuoto savivaldybės vidaus 
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audito skyriaus nuostatais bei Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vidaus audito 

metodika. 

             Vidaus audito metu buvo vertinama, ar korupcijos prevencija užtikrina korupcijos rizikų 

valdymą Savivaldybėje kaip tai nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo 

administravimo, Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais.  

            Vidaus auditas atliktas atrankos būdu taikant šias vidaus audito procedūras: informacijos 

rinkimas, sisteminimas ir vertinimas, dokumentų ir teisės norminių aktų peržiūra ir analizė, 

dokumentinis tikrinimas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos korupcijos parengto rizikos 

valdymo klausimyno analizė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų apklausa 

žodžiu.   

           Vidaus auditorius neprisiima įsipareigojimų dėl neatitikimų, informacijos nuslėpimo ar dėl 

įvykių  bei sprendimų, kurie gali atsirasti po galutinės ataskaitos pateikimo. 

           Atlikti vidaus auditai, pažangos stebėjimas – Centralizuotas savivaldybės vidaus audito 

skyrius  Lazdijų rajono savivaldybės administracijos korupcijos rizikos valdymo vertinimą atliko 

2011 m. ir pateikė 5 rekomendacijas (2011-09-30 vidaus audito ataskaita Nr. 27-8). Visos 

rekomendacijos buvo įgyvendintos. 

            Rizikos įvertinimas – rizikos faktorių, susijusių su korupcijos rizikos valdymu 

Savivaldybėje, nenustatyta.                              

     

 

II. DĖSTOMOJI DALIS 

 

 

1. Bendroji apžvalga  

 

           Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant 

bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.   

           Pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius valstybės tarnyboje ir 

privačiame sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos 

prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje nustato Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.  

            Korupcijos prevencija Savivaldybėje įgyvendinama vadovaujantis šiais korupcijos prevenciją 

reglamentuojančiais teisės aktais:  

           1) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu; 
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           2) Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“;  

           3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl  Korupcijos 

rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;  

           4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu  Nr. 276 „Dėl Sprendimų 

projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“;  

           5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“; 

          6) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių 

ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir 

bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“;  

          7) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d.  nutarimu Nr. 648 patvirtintu 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 

2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu;  

          8) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė,  nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“;  

           9)  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. 

įsakymu Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų 

parvirtinimo“; 

          10) Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu 

ir kt. 

 

2. Atsakomybė už korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą 

Savivaldybėje 

            

            Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Savivaldybėje 

korupcijos prevencijai ir kontrolei bei korupcijos prevencijos priemonių vykdymui Savivaldybės 

tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais yra paskirti atsakingais 

šie struktūriniai padaliniai ir asmenys: 

            1. Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d sprendimu Nr. 5TS-1026 „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 196 punkte nustatyta, kad ,,Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos ir Antikorupcijos 
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komisijas. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka administracijos direktoriaus paskirti 

valstybės tarnautojai ir šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą“; 

           2. Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 5TS-140 „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ sudaryta Savivaldybės antikorupcijos komisija iš 

9 narių. Savivaldybės antikorupcijos komisija vadovaujasi Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 

d. sprendimu Nr. 5TS-70 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“ patvirtintais Savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatais, kuriuose 

nustatyti 3 uždaviniai: 1) analizuoti korupcijos lygį Lazdijų rajono savivaldybėje, siekti efektyvaus 

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo, 2) skatinti nepakantumą korupcijos 

apraiškoms, įgyvendinant šį tikslą, glaudžiai bendradarbiauti su bendruomene ir žiniasklaidos 

atstovais, 3) prižiūrėti, kad savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės vykdytų korupcijos prevenciją 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 

             3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 10V-1083 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose 

Juridinio skyriaus nuostatuose numatytos 8 veiklos funkcijos, susijusios su korupcijos prevencija,  

tai: 1) ,,12.26. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais 

ir tvarka rengia kreipimąsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą“, 2) ,,12.43. rengia rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus bei teikia tvirtinti 

rajono savivaldybės tarybai“, 3) ,,12.44. rengia rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas bei teikia tvirtinti rajono savivaldybės tarybai“, 

4) ,,12.45. teikia informaciją Valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, dirbančius rajono 

savivaldybės administracijoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais 

pagrindais“, 5) ,,12.46. analizuoja ir, jeigu reikia, suderinęs su rajono savivaldybės administracijos 

direktoriumi, paviešina kitiems rajono savivaldybės administracijos darbuotojams ir žiniasklaidoje 

teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus rajono savivaldybės administracijoje“, 6) 

,,12.47. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai užtikrinti, su 

kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, 7) ,,12.48. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus 

dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigos veikloje, kad rajono savivaldybės administracijoje 

nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų“, 8) „12.25. padeda rajono savivaldybės administracijos 

direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas“; 

           4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 10V-68 „Dėl 

Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtintame  Juridinio 
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skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme numatytos 9 šios srities veiklos funkcijos: 1) 

,,7.27. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir 

tvarka rengia kreipimusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, 2) ,,7.28. Teikia informaciją Valstybės 

tarnautojų registrui apie asmenis, dirbančius savivaldybės administracijoje, Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais“, 3) ,,7.29. Rengia savivaldybės korupcijos 

prevencijos programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus bei teikia tvirtinti savivaldybės 

tarybai“, 4) ,,7.30. Rengia savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano ataskaitas bei teikia tvirtinti savivaldybės tarybai“, 5) ,,7.31. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip 

savivaldybės tarybos patvirtintos korupcijos prevencijos programos įgyvendinamos savivaldybėje“, 

6) ,,7.32. Analizuoja ir, jeigu reikia, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, paviešina 

kitiems savivaldybės administracijos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka 

užfiksuotus korupcijos faktus savivaldybės administracijoje“, 7) ,,7.33. Bendradarbiauja ir keičiasi 

informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai užtikrinti, su kitomis valstybės ar savivaldybių 

įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę“, 8) ,,7.34. 

Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės 

įstaigos veikloje, kad savivaldybės administracijoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų“, 9) 

,,7.35. Atlieka Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sekretoriaus pareigas“;  

            5. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 10V-89 „Dėl 

Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtintame  Juridinio 

skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme korupcijos prevencijos srityje numatytos 3 

veiklos funkcijos: 1) ,,7.30. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje 

nustatytais atvejais ir tvarka rengia kreipimusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą“, 2) „7.34. Kontroliuoja, 

kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas“, 3) „7.35. Prireikus rengia rašytines 

rekomendacijas dėl priemonių, kurių darbuotojas turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

nuostatomis“; 

            6. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 10V-699 „Dėl 

teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo“ (su pakeitimais) Savivaldybėje rengiamų norminių 

teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais atlikti pavesta:  

Savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, rengiamų norminių teisės aktų projektų – padalinių vadovams ir Savivaldybės 

administracijos padalinių vadovų ir padaliniams nepriskirtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 
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dirbančių pagal darbo sutartis, rengiamų norminių teisės aktų projektų – Savivaldybės administracijos 

Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui; 

             7. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 10V-678 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 

nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus nuostatų 16.3 

papunktyje nustatytas uždavinys ,,16.3. atskleisti korupcijos priežastis Savivaldybės administracijoje, 

Savivaldybei pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose 

asmenyse, padėti jas šalinti ir sukurti tinkamą bei veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą“ ir 2 veiklos funkcijos: ,,17.15. atlieka veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta 

tvarka“ ir ,,17.6. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą“; 

            8.  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 10V-240 „Dėl 

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“ patvirtintame Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto 

pareigybės aprašyme priskirta veiklos funkcija ,,7.17. Atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka“; 

            9. Be to, pastebime, kad Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose paskirti 

asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę, įstaigos rengia savo korupcijos prevencijos 

programas.    

 

3. Korupcijos rizikos analizė, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 

valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar 

savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal šio įstatymo 

6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad 

valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė. Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės 

nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 8 

dalis).  

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2013-01-01–2013-06-18 atliko korupcijos 

rizikos analizę šiose Lazdijų rajono savivaldybės veiklos srityse:  
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1. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo;  

2. Detaliojo teritorijų planavimo sąlygų sąvadų išdavimo ir detaliųjų planų tvirtinimo;  

3. Specialiųjų architektūrinių reikalavimų nustatymo;  

4. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo. 

Audituojamuoju  laikotarpiu Savivaldybėje korupcijos rizikos analizės Specialiųjų tyrimų 

tarnyba neatliko, taip pat nebuvo pasiūlyta parengti kovos su korupcija programos. Kovos su 

korupcija programą rengia tos savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė 

ir pasiūlyta parengti tokią programą (Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalis). 

           Audituojamuoju laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas šiose 

Savivaldybės veiklos srityse, priskiriamose prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus:       

            1.  2016 metų III ketvirtį – Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir 

saugaus eismo organizavimo, Savivaldybės įmonių valdymo – įmonių steigimo, išlaikymo ir 

administravimo srityse. Parengta Savivaldybės 2016 m. spalio 17 d. išvada Nr. 1-3967 „Dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės“ buvo pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba 2016-11-15 raštu Nr. 4-07-1002 

,,Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo” informavo, kad priėmė sprendimą Lazdijų rajono 

savivaldybėje korupcijos rizikos analizės neatlikti;   

             2. 2017 metų III ketvirtį – Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi 

arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį, nustatymo ir tokių objektų 

einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo, Savivaldybės statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo, statinių naudojimo priežiūros procedūrų organizavimo ir vykdymo kontrolės 

įstatymų nustatyta tvarka, įmokų už savavališkos statybos įteisinimą nustatymo procedūrų 

organizavimo ir kontrolės srityse. Parengta Savivaldybės 2017 m. spalio 13 d. išvada Nr. 1-3084 „Dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės“ buvo  pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba 2017-11-29 raštu Nr. 4-07-1207 

,,Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo Lazdijų rajono savivaldybės veiklos srityse” informavo, 

kad priėmė sprendimą Lazdijų rajono savivaldybėje korupcijos rizikos analizės neatlikti. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybėje atliktas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
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korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis Valstybės 

ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijomis, Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 5TS-385 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano“ patvirtintu Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos 

įgyvendinimo priemonių planu.  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Savivaldybės 

administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas. 

           Be to, Savivaldybės mero 2017-09-20 raštu Nr. 1-2839 „Dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo“ buvo kreiptasi į Savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas bei įmones dėl 

informacijos apie įstaigose (įmonėse) nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, bei korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Informaciją pateikusių 

Savivaldybės (18 biudžetinių įstaigų, 8 viešųjų įstaigų ir 2 įmonių) įstaigų ir įmonių duomenimis, 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų korupcijos 

pasireiškimo kriterijų neatitinka nei vienos įstaigos ar įmonės veiklos sritys, nei vienoje iš jų 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

 

4. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas 

 

           Teisės aktų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais 

numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti. 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.   

Vidaus audito metu buvo vertinama, ar Savivaldybėje yra atliekamas teisės aktų projektų 

antikorupcinis vertinimas, jei rengiamame tesės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius. 

Vertinimui atlikti buvo peržiūrėti Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Doclogix“ (toliau –  

DVS) Savivaldybės tarybos rengiami sprendimų projektai ir jų Teisės aktų antikorupcinio vertinimo 

pažymos, byla Nr. 1.3. „Rajono savivaldybės tarybos posėdžių ruošimo medžiaga“.  

Peržiūrėjus Savivaldybės tarybos rengiamų sprendimų projektų ir jų teisės aktų antikorupcinio 

vertinimo pažymas, galima teigti, kad Savivaldybėje teisės aktų antikorupcinį vertinimą atlieka 

Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atsakingi darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 ,,Dėl Teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio 

vertinimo taisyklėmis.  



11             

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atsakingi darbuotojai, atlikdami teisės akto 

projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo pažymoje nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus, prognozuoja, kaip 

teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai. Savivaldybės 

rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas per 3 darbo dienas nuo rengiamo 

teisės akto projekto pateikimo antikorupcinį vertinimą atliekančiam darbuotojui dienos. Teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo pažymos pridedamos kaip lydimasis teisės akto projekto 

dokumentas ir paskelbiamos Teisės aktų informacinėje sistemoje. 

            

5. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės  

ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas  

 

           Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, 

audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybė keletą kartų rašytiniais prašymais kreipėsi į Specialiųjų 

tyrimų tarnybą, kad pateiktų informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius Savivaldybėje 

šias pareigas: administracijos direktoriaus, administracijos skyrių vedėjų ir skyrių vedėjų 

pavaduotojų, taip pat biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovų, kurių savininkė yra Savivaldybė. 

Savivaldybės rašytiniai prašymai Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti prieš asmenis skiriant į 

pareigas. Audituojamuoju laikotarpiu į Specialiųjų tyrimų tarnybą buvo kreiptasi dėl 17 asmenų 

(2016 metais – dėl 5 asmenų, 2017 metais – dėl 9 asmenų, nuo 2018-01-01 iki 2018-04-01 – dėl 3 

asmenų), dėl kurių visais atvejais neigiamų išvadų nebuvo gauta. 

           Informacija apie pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, 

paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje.  

  

6. Visuomenės švietimas ir informavimas 

 

            Antikorupcinis visuomenės švietimas Savivaldybėje vykdomas vadovaujantis Korupcijos 

prevencijos įstatymo 10 straipsniu.  

           Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Valstybės ir 

savivaldybių įstaigos per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams 

informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija“.  

           Siekiant informuoti visuomenę apie savo veiklą kovojant su korupcija, Savivaldybės interneto 

svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija apie korupcijos prevencijos 

priemonių, kurias Savivaldybė privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie patvirtintą korupcijos 
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prevencijos programą ir jos vykdymą, kitų Savivaldybei priskirtų korupcijos prevencijos programų 

priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybę; korupcijos rizikos analizę ir joje 

nurodytų pasiūlymų vykdymą; teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; pareigybes, į kurias 

pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis; kur ir kaip pranešti apie korupciją; 

antikorupcijos komisijos sudėtis, šios komisijos veiklos nuostatai, posėdžių protokolai ir ataskaitos; 

anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis Savivaldybėje, 

antikorupcijos komisijos rekomendacijos ,,dėl dovanų“ bei kita informacija. 

           Siekiant Savivaldybėje didinti administravimo procedūrų skaidrumą, sukurta speciali 

anoniminio pranešimo forma ir įkelta į savivaldybės interneto tinklalapį. Savivaldybės  

administracijoje įdiegtas gyventojų aptarnavimas „vieno langelio“ principu užtikrina operatyvų 

prašymų, skundų ir kitokių pareiškimų nagrinėjimą, užkerta kelią biurokratizmo ar net korupcijos 

formavimuisi, didina žmonių pasitikėjimą Savivaldybe bei valdžios institucijomis. 

           Siekiant užtikrinti veiklos viešumą, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės 

administracijos direktoriaus priimti teisės aktai skelbiami interneto svetainėje, taip pat informacija 

apie priimtus teisės aktus spausdinama vietinėje spaudoje.  

           Be to, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama su viešaisiais pirkimais susijusi 

informacija, duomenys apie vykdomus ir įvykusius viešojo pirkimo konkursus, jų rezultatus.  Siekiant 

užtikrinti savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą ir finansų kontrolę, kas ketvirtį 

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos Savivaldybės finansinės ataskaitos, taip pat 

Savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis 

mėnesinis darbo užmokestis.   

          Informacija apie Savivaldybės įstaigų veiklą skelbiama jų interneto svetainėse.  

          Savivaldybės meras ir administracijos direktorius kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito 

Savivaldybės tarybai ir gyventojams.  

           Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Antikorupcinis 

visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo 

programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais“. Vykdant šią įstatymo nuostatą  

bei Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 

11 priemonę ,,organizuoti mokymus viešų-privačių interesų, profesinės etikos ir korupcijos tematika 

Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir 

kontroliuojamų įmonių darbuotojams" ir 12 priemonę ,,skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti 

antikorupcinio švietimo programas, organizuoti renginius, skatinti pedagogus ir mokinius domėtis 

korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu“, Savivaldybėje buvo organizuojami renginiai ir 

http://www.infolex.lt/ta/120429
javascript:OL('120429','9')
javascript:OL('120429','9-1')
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mokymai. 2016 metais, įgyvendinant projekto ,,Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės 

institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo 

bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje LR valstybės ir savivaldybių institucijoms“ veiklas, 

Savivaldybėje buvo organizuoti 80 ak. val. trukmės mokymai korupcijos prevencijos savivaldybėje 

klausimais. Mokymuose dalyvavo 100 Savivaldybės administracijos, Savivaldybės viešųjų ir 

biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojų. 2016 metais, minint 

Tarptautinę antikorupcijos dieną, Savivaldybės mokyklose vyko per 20 įvairių renginių, diskusijų, 

akcijų ir konkursų antikorupcijos bei pilietinio ugdymo tematika, kuriuose dalyvavo apie 800 

mokinių. 2017 metais antikorupciniuose seminaruose dalyvavo Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas ir Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje, minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose vyko 42 įvairūs renginiai, diskusijos, akcijos ir konkursai antikorupcijos bei 

pilietinio ugdymo tematika, kuriuose dalyvavo 858 mokiniai.  

       

7. Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų  

programos priemonių plano vykdymas 

 

            Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybė įgyvendino Savivaldybės korupcijos prevencijos 

2016–2018 metų programą ir Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos 

įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. 

sprendimu Nr. 5TS-385 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų 

programos įgyvendinimo priemonių plano“. Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų 

programa (toliau – Programa)  ir Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos 

įgyvendinimo priemonių planas parengti vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa bei atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 2-185 ,,Dėl 

savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.  

           Programa skirta korupcijos prevencijai Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių 

savininkė yra Savivaldybė, užtikrinti. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės bei 

Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų  įstaigų darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant 

kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas, ugdyti nepakantumą šiam 

reiškiniui ir atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, 

kurie didina korupcijos sklaidą, atlikimo. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. Pirmasis Programos 

tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, mažinti korupcijos prielaidas 

Savivaldybėje, antrasis Programos tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai, skatinti ją 
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įsitraukti į antikorupcinę veiklą ir plėtoti antikorupcinį švietimą. Pagrindiniu Programos 

įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Savivaldybe ir jos institucijomis. Programai 

įgyvendinti sudarytas Programos įgyvendinimo priemonių planas. Programoje numatytas priemones  

įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane 

nurodyti vykdytojai. Programos įgyvendinimo priemonių plane 2016-2018 metams numatyta 14 

priemonių. Programos priemonių vykdytojai kiekvienais metais iki vasario 1 dienos pateikia už 

Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakingam asmeniui – Savivaldybės administracijos 

Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirtos funkcijos, 

susijusios su korupcijos prevencija, informaciją apie priemonių vykdymą, jų veiksmingumą ir 

pasiektus rezultatus. Už Programos įgyvendinimo koordinavimą atsakingas asmuo apibendrina 

informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kiekvienais metais iki kovo 1 dienos teikia išvadą 

Savivaldybės antikorupcinei komisijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui apie priemonių 

įgyvendinimą, jų veiksmingumą ir rezultatų pasiekimą. Antikorupcijos komisija pateiktas išvadas 

svarsto antikorupcijos komisijos posėdyje, įvertina ir teikia Savivaldybės tarybai Programos ir jos 

priemonių įgyvendinimo plano vykdymo ataskaitą. Už Programos priemonių įgyvendinimą 

antikorupcijos komisija atsiskaito Savivaldybės tarybai kiekvienais metais iki kovo 15 dienos (šios 

funkcijos nustatytos Programos 20, 21 ir 22 punktuose).  

           Audituojamuoju laikotarpiu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. 

sprendimu Nr. 5TS-819 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų 

veiklos ataskaitos ir Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos 

įgyvendinimo priemonių plano 2016 metų vykdymo ataskaitos“ pritarta Lazdijų rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2016 metų 

vykdymo ataskaitai ir 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 5TS-1222 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 

antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos ir Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2017 metų vykdymo 

ataskaitos“ pritarta Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos 

įgyvendinimo priemonių plano 2017 metų vykdymo ataskaitai.  

           Išvados:  

           1. Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų 

programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės buvo vykdomos.         

           2. Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa ir Savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas bei jo vykdymo metinės 

ataskaitos skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. 
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8. Informacijos pateikimas Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams 

 

                 Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Valstybės tarnautojų 

registrui pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo 

nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti 

administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, 

padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims“. Šio įstatymo 11 

straipsnio 2 dalis numato: „Juridinių asmenų registrui pateikiama informacija apie juridinius asmenis, 

kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas arba kurių darbuotojas ar įgaliotas atstovas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas 

padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo 

interesais“.  

           Išvada. Audituojamu laikotarpiu Savivaldybėje nebuvo Korupcijos prevencijos įstatymo 11 

straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų atvejų, todėl informacija nebuvo teikiama. 

 

9. Išvados 

 

            Vidaus audito metu atlikti kontrolės testai leido suformuluoti galutinę išvadą apie korupcijos 

rizikos valdymo vertinimą Savivaldybėje. Korupcijos rizikos valdymą Savivaldybėje vertiname labai 

gerai, kadangi visa rizika yra nustatyta ir valdoma. Savivaldybė vykdo visas korupcijos prevencijos 

priemones, numatytas  Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje, taip pat užtikrina Korupcijos 

prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytų prievolių vykdymą.  

            Vidaus audito metu nustatyta, kad Savivaldybėje korupcijos rizika valdoma efektyviai ir 

laikantis teisės aktų reikalavimų, tai yra: 

            1. Savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 

paskirti struktūriniai padaliniai ir asmenys, kurie vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę. 

Savivaldybės padalinių ir asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, funkcijos tinkamai 

reglamentuotos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d nutarimu 

Nr. 607 „Dėl Padalinių ar asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Padalinių ir 

asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir 

bendradarbiavimo taisyklių 4 punkto nuostatomis. 
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           2. Savivaldybėje parengta Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa ir 

Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas, 

kurie patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 5TS-385 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano“.  

           Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-819 „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos ir Lazdijų rajono savivaldybės 

korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2016 metų 

vykdymo ataskaitos“ pritarta Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos 

įgyvendinimo priemonių plano 2016 metų vykdymo ataskaitai ir 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 

5TS-1222 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos 

ir Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano 2017 metų vykdymo ataskaitos“ pritarta Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–

2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2017 metų vykdymo ataskaitai.  

             3. Savivaldybėje 2016 ir 2017 metais atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas  

srityse, priskiriamose prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

Atitinkamai parengtos 2016 m. spalio 17 d. išvada Nr. 1-3967 „Dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės“ ir 2017 m. spalio 13 d. išvada Nr. 1-3084 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“, kurios  

pateiktos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. 

             4.  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 10V-699 „Dėl 

teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo“ paskirti atsakingi asmenys atlieka teisės aktų ar jų 

projektų antikorupcinį vertinimą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 

1 dalyje nustatytais atvejais, tai yra, jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius 

santykius. 

            5. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 

reikalavimus, audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybė rašytiniais prašymais kreipėsi į Specialiųjų 

tyrimų tarnybą, kad pateiktų informaciją dėl 17 asmenų, siekiančių eiti pareigas Lazdijų rajono 

savivaldybėje. 

           6. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 6 punkto 

reikalavimus, audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybė vykdė antikorupcinį visuomenės švietimą 

švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, taip pat per visuomenės informavimo 

priemones bei per Savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plane numatytas priemones.   
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           Savivaldybės internetinėje svetainėje sukurtas skyrius ,,Korupcijos prevencija“, kuriame 

teikiama aktuali ir teisiškai galiojanti informacija gyventojams apie Savivaldybėje vykdomą veiklą, 

kovojant su korupcija, kuri nuolatos atnaujinama. 

         

Skyriaus vedėja                              Regina Cibulskienė 

 

Vyriausioji vidaus auditorė                                                                     Lina Bučienė 


