
 

 

 
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA  

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS 

 

2023 m. vasario 9 d. Nr. K-8 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 9 

punktu ir Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos, 

patvirtintos Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 2021-05-04 sprendimo Nr. K-19 „Dėl Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ 24 punktu, 

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2022 metais ataskaitai (pridedama). 

Šis sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Kolegijos pirmininkas                   Nerijus Cesiulis           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              



 

 

              PATVIRTINTA 

              Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 

              2023 m. vasario     d. sprendimu Nr.  

 

                                                                                                                                                                    

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

2022 METAIS ATASKAITA 
 

Eil. 

Nr. 

Problema 

 

Priemonė   Vykdytojas1 Įvykdymo terminas Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Įvykdymo 

rezultatas 

Pastabos, komentarai 

I. TIKSLAS – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Taryboje bei jas šalinti.   

1. Uždavinys – užtikrinti, kad Taryboje būtų paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją.   

 

1.  

Taryboje nėra 

paskirto asmens, 

atsakingo už 

korupcijos 

prevenciją. 

Paskirti už korupcijos 

prevenciją atsakingą 

asmenį per mėnesį nuo 

šio sprendimo 

priėmimo.  

AD Sutikrinama 

kiekvienais metais iki 

einamųjų metų III 

ketvirčio. 

Taryboje yra 

paskirtas asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją, proc. 

(100 proc.). 

100 proc.  Taryboje yra paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją 

– Tarybos administracijos ekspertas2 

2. Uždavinys – užtikrinti Tarybos veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimą bei kontrolę  

  

 

2. 

Nekontroliuojama 

korupcijos 

prevencijos 

programa neteikia 

reikiamo rezultato. 

Tarybos kolegijos 

posėdyje išklausyti 

Tarybos ataskaitą apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimą.  

AD Kiekvienais metais iki 

kovo 1 d. 

Išklausytų 

ataskaitų skaičius – 

ne mažiau kaip 1 

ataskaita per 

metus. 

1 vnt. 

(100 proc.) 

Taryba buvo įregistruota 

2021.02.26, veiklą pradėjo 

2021.03.02, pirmoji ataskaita 

pristatyta 2022.02.25 kolegijos 

posėdyje. Ši ataskaita planuojama 

pristatyti 2023 m. vasario mėn. 

II. TIKSLAS – siekti didesnio Tarybos veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir 

atskaitingumo visuomenei. 

  

 
1 AD – Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorius 
2 Tarybos administracijos eksperto, atsakingo už korupcijos prevenciją 2022.09.14 pasibaigus darbo sutartiniams santykiams, 2022.09.27 buvo paskirtas kitas darbuotojas, atsakingu 

už korupcijos prevenciją, kol pradės eiti pareigas administracijos eksperto pareigas laimėjęs asmuo. Nuo 2022.11.11 korupcijos prevenciją vykdo Tarybos administracijos ekspertas. 



 

 

1. Uždavinys – užtikrinti kokybišką teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jų viešinimą.   

 

 

3. 

Neatliekamas 

Tarybos 

administracijos 

rengiamų teisės 

aktų projektų 

antikorupcinis 

vertinimas. 

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 

1 dalyje nustatytais 

atvejais atlikti teisės 

aktų projektų  

antikorupcinį vertinimą. 

Ypatingą dėmesį skirti 

antikorupciniu požiūriu 

vertinant teisės aktų 

projektus, dėl kurių gali 

kilti interesų konfliktai. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atliekantis 

antikorupcinį 

teisės aktų 

vertinimą 

Nuolat, prieš priimant 

teisės aktą, Lietuvos 

Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 

1 dalyje nustatytais 

atvejais   

Antikorupciniu 

požiūriu įvertintų 

teisės aktų kiekis 

nuo privalomų 

vertinti teisės aktų 

skaičiaus, 100 

proc. 

100 proc. 2022 m. nebuvo priimta Tarybos 

norminių teisės aktų, kuriems  pagal 

Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 8 straipsnio 

1 dalyje nustatytus atvejus reikėtų 

atlikti antikorupcinį vertinimą   

 

 

4. 

Visuomenei trūksta 

informacijos apie 

Taryboje 

priimamus 

norminius teisės 

aktus. 

Skelbti informaciją apie 

Tarybos priimtus 

norminius teisės aktus –  

Tarybos interneto 

svetainėje, kitose 

interneto svetainėse, kai 

tam sudaryta galimybė. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

norminių teisės 

aktų 

paskelbimą, 

teisės akto 

rengėjai 

Nuolat, nuo tada kai 

bus sukurta Tarybos 

interneto svetainė 

Priimtų ir 

paskelbtų norminių 

teisės aktų 

skaičiaus santykis. 

100 proc. Tarybos sprendimai dėl regiono 

plėtros plano skelbiami ETAR. Apie 

Kolegijos priimtus sprendimus 

skelbiama www.lietuvosregionai.lt 

ir nuo Tarybos interneto svetainės 

sukūrimo dienos 

https://alytausregionas.lt/, t. y. 

2022.11.23, taip pat papildomai 

svarbi informacija skelbiama 

Tarybos Facebook paskyroje. 

2. Uždavinys – gerinti administravimo kokybę, viešumą ir atskaitingumą visuomenei.    

 

5. 

Informacija apie 

visuomenei 

svarbius projektus 

nėra skelbiama 

internete. 

Tarybos interneto 

svetainėje pateikti ir 

nuolat atnaujinti 

informaciją apie 

visuomenei svarbius 

projektus, dėl kurių 

Tarybos organai priima 

sprendimą. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

informacijos 

teikimą 

Nuolat, nuo tada kai 

bus sukurta Tarybos 

interneto svetainė 

Paskelbtų 

pranešimų, 

straipsnių, 

sprendimų apie 

visuomenei 

svarbius projektus, 

skaičius. 

73 vnt. Apie Kolegijos priimtus sprendimus 

dėl regiono projektų sąrašų, regiono 

plėtros plano pakeitimų skelbiami 

www.lietuvosregionai.lt, ETAR. 

Tarybos interneto svetainėje 

paskelbti visi Kolegijos sprendimai 

(43 vnt.), Facebook  ir interneto 

svetainėje paskelbti pranešimai (30 

vnt.), apie kolegijos priimtus 

sprendimus bei kita aktuali 

visuomenei informacija. 

http://www.lietuvosregionai.lt/
https://alytausregionas.lt/
http://www.lietuvosregionai.lt/


 

 

3. Uždavinys – siekti, kad Taryboje būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija.   

 

 

6. 

Viešųjų ir privačių 

interesų 

neatskyrimas yra 

viena iš korupcijos 

prielaidų, galinčių 

pasireikšti 

Taryboje.  

Kontroliuoti, ar 

darbuotojai, kurie turi 

deklaruoti viešuosius ir 

privačius interesus, 

laiku ir tinkamai 

pateikia privačių 

interesų deklaracijas.  

Tarybos 

kolegijos nariai, 

administracijos 

darbuotojai 

 

Kiekvienais metais iki 

liepos 31 d. ir   

gruodžio 31 d. 

Privačius interesus 

laiku deklaravusių 

darbuotojų, 100 

proc. 

100 proc. Visi Tarybos administracijos 

darbuotojai 2022 m. laiku 

deklaravo viešus ir privačius 

interesus. 

 

 

 

7. 

Kiekvienas 

Tarybos kolegijos 

narys yra 

atsakingas už 

viešųjų ir 

privačiųjų interesų 

konfliktų 

prevenciją. 

Naujus kolegijos narius 

informuoti apie 

nusišalinimo būdus 

svarstant posėdžio 

klausimą, jeigu kiltų 

viešųjų ir privačiųjų 

interesų konfliktas. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

informacijos 

teikimą 

Patvirtinus, pakeitus 

Kolegijos personalinę 

sudėtį 

Informuoti visi 

Kolegijos nariai, 

100 proc. 

 

100 proc. Visi Kolegijos nariai, 2021 m. 

informuoti apie viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo ir 

nusišalinimo pareigą. 2022 m. 

kolegijos nariai nepasikeitė. 

Kolegijos narių nusišalinimai 

fiksuojami posėdžių 

protokoluose. 

 

III. TIKSLAS – supažindinti Taryboje dirbančius asmenis su korupcijos keliamu pavojumi.   

1. Uždavinys – pasiekti, kad Taryboje būtų galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.   

1

8. 

Taryboje nėra 

sudarytos 

galimybės 

asmenims pranešti 

apie galimai 

padarytas 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas 

veikas ar 

netinkamą 

darbuotojų elgesį. 

Sudaryti galimybes 

gyventojams pateikti 

anoniminius pranešimus 

apie korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

Taryboje, užtikrinti 

asmenims galimybę 

anonimiškai telefonu ir 

elektroniniu paštu 

pranešti apie korupcines 

apraiškas Taryboje. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Kiekvienais metais iki 

gruodžio 31 d., nuo 

tada kai bus sukurta 

Tarybos interneto 

svetainė 

Įkelta informacija 

su nuoroda 

anoniminiams 

pranešimams arba 

sukurta atitinkama 

rubrika Tarybos 

interneto 

puslapyje, 1 vnt. 

 

1 vnt. https://alytausregionas.lt/ svetainė 

veikia nuo 2022.11.23. Įkelta 

informacija su nuoroda 

anoniminiams pranešimams 

Korupcijos prevencija - Lietuvos 

regionai (https://alytausregionas.lt/) 

2. Uždavinys – organizuoti mokymus, pasitarimus korupcijos prevencijos temomis.   

1

9. 

Trūksta 

darbuotojams žinių 

Organizuoti tarybos 

administracijos 

darbuotojams  

AD Kiekvienais metais iki 

gruodžio 31 d. 

Suorganizuotų 

seminarų/pasitarim

ų skaičius;  

2 vnt. 

100 proc. 

2022.06.02 STT suorganizavo 

praktinius mokymus Tarybos 

administracijos darbuotojams tema 

https://alytausregionas.lt/
https://alytausregionas.lt/korupcijos-prevencija/
https://alytausregionas.lt/korupcijos-prevencija/


 

 

korupcijos 

prevencijos srityje. 

seminarus, pasitarimus 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

išklausiusių 

darbuotojų proc. 

dalis, lyginant su 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičiumi. 

„Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų 

politika“. Mokymuose dalyvavo 4 

darbuotojai, kitiems negalėjusiems 

dalyvauti darbuotojams mokymų 

medžiagą persiuntė ir aptarė 

administracijos direktorius.  

2022.12.13 Tarybos administracijos 

ekspertas (pradėjęs Taryboje dirbti 

nuo lapkričio mėn.) sėkmingai 

užbaigė 1 ak.val. mokymus tema 

„Savivalda“ STT e.mokymų 

platformoje. 

1

10. 

Gautos 

informacijos apie 

korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

aktualumas ir 

nagrinėjimas, 

tiriant visą gautą 

informaciją. 

Analizuoti gautą 

informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

apraiškas Taryboje, 

pateikti pasiūlymus bei 

išvadas Tarybos 

kolegijai. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Per 1 mėnesį nuo 

informacijos apie 

anoniminius 

telefoninius 

pranešimus, gautus 

elektroniniu paštu, 

susijusius su 

galimomis korupcijos 

apraiškomis, gavimo 

Gautų, išanalizuotų 

pranešimų ir 

pasitvirtinusių 

pranešimų apie 

korupcines veikas 

skaičiaus santykis. 

 

- Negauta jokių pranešimų apie 

korupcines veikas. 

IV. TIKSLAS – užtikrinti skaidrų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymą.   

1. Uždavinys – pasiekti, kad kuo daugiau neskubių viešųjų pirkimų vyktų skelbiamos apklausos būdu arba 

per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO). 

  

11.  Per mažai viešųjų 

pirkimų vykdoma 

naudojantis CPO 

katalogu arba 

skelbiamos 

apklausos būdu. 

Didinti neskubių 

viešųjų pirkimų apimtis 

per CPO, atsižvelgiant į 

CPO kataloge esančių 

paslaugų, prekių ir 

darbų asortimentą arba 

daugiau viešųjų pirkimų 

vykdyti skelbiamos 

apklausos būdu. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

viešuosius 

pirkimus 

Nuolat Ne mažiau kaip 10 

proc. nuo visų 

neskubių viešųjų 

pirkimų vertės 

vykdytų neskubių 

viešųjų pirkimų per 

CPO arba 

skelbiamos 

apklausos būdu. 

33 proc. 

(įvykdyta) 

Organizuotas 1 pirkimas per CPO 

(iš viso 2022 metais atlikti 62 

pirkimai). 78 proc. atliktų pirkimų 

(48 vnt.) sudaro pirkimai iki 500 

Eur, 5 vnt. - skubūs pirkimai. Dėl 

mažos apimties pirkimų netikslinga 

pirkti per CPO 

Dalies pirkimų nebuvo galima 

įvykdyti CPO dėl netinkamos prekių 



 

 

ar paslaugų pasiūlos bei dėl 

nepakankamo pirkinių krepšelio 

sumos (perkama už per mažas 

sumas)3 arba dėl pirkimo skubos (59 

vnt.). 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, 

neprivaloma pirkti iš CPO, jeigu 

atliekamas neskelbiamas mažos 

vertės pirkimas, o numatomo 

pirkimo sutarties vertė yra mažesnė 

kaip 10 000 Eur be PVM. 

2. Uždavinys – siekti, kad viešųjų pirkimų proceso metu nebūtų pagrįstų pretenzijų.   

1

12. 

Pagrįstos tiekėjų, 

dalyvavusių 

viešųjų pirkimų 

procese, 

pretenzijos 

Tobulinti darbų, prekių 

ir paslaugų techninių 

specifikacijų 

parengimą. 

Tarybos 

administracijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

viešuosius 

pirkimus 

Nuolat Ne daugiau kaip 10 

proc. vykdytiems 

pirkimams gautų 

pagrįstų pretenzijų. 

 

 

 

- 2022 m. pretenzijų negauta. 

 

 
   

 

 
3 Norint pirki per CPO pirkinių krepšelis tam tikrose pozicijose turi būti ne mažesnis, kaip 50 Eur. 


