
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2015–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Kauno rajono 

savivaldybės Korupcijos prevencijos 2015–2020 m programos, patvirtintos Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-371, 23 punktu, teikiu Korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 2015 m. ataskaitą. 

Kauno rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2020 m. programa parengta, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

nacionaline kovos su korupcija 2011–2014 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457, ir Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 3 d. 

nutarimu Nr. XII-634 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo ir 

papildymo“, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, 2015 m. birželio 

17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 648 patvirtintu šios programos įgyvendinimo 

2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, ir yra skirta korupcijos prevencijai ir sisteminės 

korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Kauno rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose, 

kitose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, įmonėse, kurių steigėja yra Kauno rajono savivaldybė.  

Kauno rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2020 m. programa (toliau – 

Programa) buvo parengta Savivaldybės administracijai vykdant Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų 2007–2013 m. programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės 

plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai 

plėtros planai“ „Kauno rajono savivaldybės korupcijos apraiškų mažinimo galimybių studijos“, 

projektą, kurio tikslas buvo parengti Savivaldybės korupcijos apraiškų mažinimo galimybių studiją 

Savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijai 2013–2020 m. atnaujinti, siekiant įdiegti prevencinę 

antikorupcijos sistemą. 

Savivaldybės administracija 2015 m. įgyvendino Savivaldybės 2015–2020 m. korupcijos 

prevencijos programos priede „Kauno rajono savivaldybės antikorupcinės veiklos tobulinimo 

(korupcijos prevencijos programos) priemonių planas 2015–2020 metams“ numatytus uždavinius ir 

konkrečias priemones. Pagrindinis šių priemonių tikslas – užtikrinti Savivaldybės sprendimų 

viešumą ir skaidrumą, gerinti teisės aktų projektų prieinamumą visuomenei, kad didėtų visuomenės 

pasitikėjimas Savivaldybės veikla. Šiuo tikslu Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai kartu 

su seniūnijomis pagal sudarytą tvarkaraštį rengė susitikimus su seniūnijų bendruomene, siekdami 
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išsamiau supažindinti su Administracijos skyrių veiklos sritimis, vykdomomis funkcijomis, aptarti 

bendruomenei aktualius įvairių sričių klausimus. Gyventojai skatinami pranešti apie pasitaikančius 

biurokratizmo, nepotizmo ir nekokybiško aptarnavimo atvejus, kad didėtų bendras pasitikėjimas 

Savivaldybės veikla ir išnyktų gyventojų skundimosi priežastys. Ši priemonė įgyvendinama nuolat. 

Dar viena svarbių priemonių, skirtų skatinti visuomenę (gyventojus) prabilti apie korupcijos 

apraiškas - sudaryti sąlygas reikšti savo nuomonę. Šiuo tikslu Savivaldybė 2015 m. gruodžio 18 d. 

sudarė sutartį Nr. S-1448 su VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutu dėl Kauno rajono gyventojų 

tyrimo, siekdama nustatyti Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus leidžiamų teisės 

aktų žinomumą ir įvertinti pastangas mažinti galimas korupcijos apraiškas (Programos 

2.1 priemonė). 2015 m. gruodžio 28 d.–2016 m. sausio 15 d. buvo atlikta Kauno rajono gyventojų 

apklausa dėl Savivaldybės tarybos, Administracijos leidžiamų teisės aktų žinomumo, galimybės iš 

anksto teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su jų projektais, sužinoti Kauno rajono gyventojų 

nuomonę apie aktualius Savivaldybės darbo bruožus, susijusius su galimų korupcijos apraiškų 

prevencija. Šiuo metu baigiamas 600 anketų tyrimas ir tikslinama tyrimo ataskaita (atlikto tyrimo 

rezultatus papildant lyginamąja su ankstesniais tyrimais analize). Baigus gyventojų nuomonės 

tyrimą ir per 2016 m. II ketvirtį įvertinus kitose savivaldybėse (taip pat ir Norvegijoje) taikomą 

gerąją praktiką (kartu su partneriais įgyvendinant Norvegijos iš dalies finansuojamą projektą), bus 

parengtas Savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas (dabar 

rengiamas). Pagal parengtą atnaujintą metodiką toliau bus atliekamas antikorupcinis Savivaldybės 

teisės aktų vertinimas, ypatingas dėmesys bus skiriamas antikorupciniam vertinimui tų teisės aktų 

projektų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, taip pat kitais visuomenei reikšmingais klausimais 

(šį dabą numatyta atlikti iki 2016 m. pabaigos). 

Savivaldybės administracija taip pat įgyvendina nacionalinės kovos su korupcija programos 

(NKKP) savivaldybėms priskirtas priemones. Pagal vieną iš jų nuolat organizuojami Savivaldybės 

institucijų darbuotojų mokymai dėl teisės aktų projektų vertinimo korupciniu, socialiniu, 

ekonominiu ir kitokiu požiūriu (NKKP 1.17. priemonė), taip pat korupcijos prevencijos tema. 

Mokymuose dalyvavo ir juos išklausė du Savivaldybės tarybos nariai, 29 valstybės tarnautojai ir 

12 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2015 m. buvo surengti specialūs tiksliniai mokymai 

dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu, ekonomikos, 

finansų ir kitokiu požiūriu, dėstoma medžiaga apie korupcijos riziką Europoje. Kursuose 

antikorupcijos tema buvo kalbėta ir apie teisės aktų, jų projektų antikorupcinį vertinimą valstybės 

korupcijos, socialiniu, ekonominiu ir kitokiu požiūriu, korupcijos rizikos veiksnius, aptartos jų 

prevencijos sąlygos ir priežastys tobulinant teisės aktus. Kaip jau minėta, tokius kursus 2015 m. yra 

išklausęs Savivaldybės ir jos įstaigų 41 darbuotojas, pagal biudžeto asignavimus, skirtus valstybės 

tarnautojams mokyti. 



Savivaldybės įgyvendinama Programa taip pat yra siekiama skatinti visuomenę reikšti 

nepakantumą korupcijai, stiprinti visuomenės paramą numatytoms korupcijos prevencijos 

priemonėms įgyvendinti. Kaip viena iš antikorupcinio švietimo priemonių yra Savivaldybės 

metodinės informacijos, pasiūlymų korupcijos prevencijos klausimais teikimas Savivaldybės 

institucijoms ir įstaigoms, kitoms biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, įmonėms, kurių steigėja yra 

Savivaldybė. Taip pat antikorupcinis švietimas diegiamas švietimo įstaigose, dažniausiai 

integruojamas į mokomųjų dalykų pamokas ir vykdomas per pilietinio ugdymo, teisės pagrindų, 

istorijos, etikos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir ekonomikos pamokas. 

Savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumą, įvesti kontrolės procedūras, galinčias užkirsti galimybę priimti vaikus į švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ne eilės tvarka, teikė Savivaldybės tarybai 

sprendimo projektą dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba, įvertinusi Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimą 

Nr. TS-321 ,,Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, atkreipė dėmesį į tai, 

kad naujame tvarkos apraše ne iki galo panaikintas žmogiškojo veiksnio poveikis formuojant švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Šiuo metu Savivaldybėje yra diegiama 

interaktyvi vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas registracijos sistema (NKKP 

7.4. priemonė). Numatoma, kad sistema pradės funkcionuoti 2016 m. balandžio mėnesį (Programos 

7.1 priemonė) ir sumažins galimą grėsmę skaidrumui. 

Savivaldybės tinklalapyje paskelbti visų Administracijos skyrių, seniūnijų nuostatai ir nuolat 

skelbiama kita aktuali ir reikšminga informacija (Programos 5.1 priemonė) apie Savivaldybės 

vykdomą veiklą (priimamus teisės aktus, įgyvendinamus projektus, vykdomus viešuosius pirkimus 

ir kt.). Savivaldybės interneto svetainės skiltis, skirta antikorupcinei informacijai skelbti ir jai 

viešinti, nuolat atnaujinama, pateikiama informacija apie Antikorupcinės komisijos veiklą ir jos 

ataskaitas. Taip pat teikiama korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo ataskaitos, kita 

naudinga informacija. Tokiu būdu gyventojai susipažįsta su korupcijos prevencijos principais, 

uždaviniais, jos įgyvendinimo ir kontrolės priemonėmis, gali teikti savo pastabas, pasiūlymus, 

dalyvauti antikorupcinių priemonių kūrimo procese. 

Visuomenės informavimo priemonėse, atsiradus rezonansinei informacijai dėl galimų 

pažeidimų statant „Kamšos namų“ kvartalą Kauno r., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kauno rajono 

savivaldybės mero 2015 m. spalio 26 d. potvarkiu Nr. MP-75 „Dėl galimų pažeidimų statant 

gyvenamųjų namų kvartalą „Kamšos namai“ ištyrimo“, buvo sudaryta darbo grupė dėl spaudoje 

pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus statant „Kamšos namų“ kvartalą Kauno r., 



Ringaudų sen., Noreikiškių k., nustatyti. Darbo grupė, susipažinusi su turima ir surinkta 

informacija, susijusia su teritorijų planavimo bei žemės sklypų perplanavimu ir pagrindinės žemės 

naudojimo paskirties keitimu, žemės valdytojų, pateikusių atestuotų projekto vadovų parengtus 

techninius projektus, kai jie kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl statybos leidimų išdavimo, 

nustatė, kad statybos gyvenamųjų namų statybos leidimai išduoti skirtingais laikotarpiais. Nuo 2011 

iki 2015 m. keitėsi statybos leidimų išdavimo ir projektų derinimo-tikrinimo procedūros. Buvo 

išduota 14 statybos leidimų, kurie, kaip manoma, leido statyti draustinio teritorijoje (ribos 

koreguotos nebuvo). Išanalizavusi leidimų išdavimo sąlygas ir tvarką, darbo grupė statybą 

leidžiančių dokumentų išdavimo procedūrinių pažeidimų nenustatė. Antikorupciniu požiūriu 

statybos leidimų išdavimo procedūros, jų atlikimo teisiniai aspektai buvo svarstyti ir Savivaldybės 

antikorupcijos komisijos posėdyje. Komisija, įvertinusi turimus dokumentus, išklausiusi 

Savivaldybės administracijos atstovą, konstatavo, kad Antikorupcijos komisija neturi dokumentų ir 

objektyvių duomenų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad Savivaldybės institucijos, 

priimdamos sprendimus dėl statybų Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Žaliosios Girios 

gatvėje, (Kamšos draustinio rezonansinis įvykis) galimai padarė korupcinio pobūdžio pažaidą. 

Nebuvo įžvelgta korupcijos apraiškų Savivaldybėje išduodant statybos leidimus.  

Taip pat pažymėtina, kad Savivaldybėje teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo užfiksuotų 

Savivaldybės politikų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos atvejų, nebuvo gauta 

oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus. 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti korupcijos prevencinės programos priemonių plane 

numatytus uždavinius, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu 

Nr. ĮS-118 ,,Dėl pavedimo vykdyti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą“ Teisės 

skyriaus vyriausiajam specialistui buvo pavesta vykdyti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį 

vertinimą (Programos 3.1 priemonė). Vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl 

teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis, Savivaldybėje 

2015 m. buvo atliktas 26 teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas ir surašytos teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo pažymos (Programos 4.1 priemonė). Pavyzdžiui, prieš teikiant 

tvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių 

lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo“ projektą, jis buvo įvertintas 

antikorupcijos požiūriu, parengta 2015 m. gruodžio 4 d. teisės akto antikorupcinio vertinimo 

pažyma. Savivaldybės Antikorupcijos komisija pritarė, kad Savivaldybės tarybos sprendimo 

projekto „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės 

teritorijoje tvarkos aprašo“ antikorupcinio vertinimo pažyma yra tinkama. 



Siekiant išvengti gyventojų ir verslininkų nepasitenkinimo dėl jų aptarnavimo, 

įgyvendindama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos inicijuotus projektus Savivaldybė į 

elektorinę erdvę perkėlė 63 paslaugas, iš jų 40 – įgyvendindama projektą „Centralizuotas 

savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir 23 paslaugas – „Administracinių 

procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, 

perkėlimas į elektroninę terpę“, kai integravo Savivaldybės dokumentų valdymo sistemą „Labbis 

DVS“ į Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), Teisės aktų registrą (TAR) ir Valstybės 

informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), Savivaldybės veiklai pradėjo naudoti 

e. pristatymo informacinę sistemą ir Administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR); taip pat 

įdiegė ir sukonfigūravo žemės nuomos skaičiavimo sistemą „LabbisLand“. Įdiegtos naujovės didina 

operatyvumą ir skaidrumą ne tik vykdant teritorijų planavimo procedūras, bet ir sprendžiant kitus 

gyventojų ir verslininkų klausimus (Programos 8.2 priemonė). 

Siekiant sumažinti korupcijos veiksnių raiškos galimybes sveikatos priežiūros įstaigose, 

Savivaldybėje 2015 m. buvo pradėtas įgyvendinti principas ,,Sveikata – visose politikose“, kuris 

saugo ar kontroliuoja sveikatai palankią aplinką. Tarpinstituciniai ryšiai, asmens sveikatos ir 

visuomenės sveikatos priežiūros integravimas, sveikatos ir kitų sektorių bendradarbiavimas, šios 

veiklos koordinavimas, kurį vykdo Savivaldybės gydytojo institucija, padeda darbuotojams siekti 

efektyvesnių ir skaidresnių rezultatų sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos prevencijos klausimais, 

mažinti smulkiąją korupciją pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (Programos 4.1 uždavinys).  

Viešųjų pirkimų grupėje 2015 m. įvykdyta 101 viešųjų pirkimų procedūra, iš jų buvo 

įvykdyti 64 mažos vertės pirkimai, 28 pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso būdu, 

1 pirkimas – atviro konkurso būdu. Iš 101 pirkimo procedūros 40 pirkimų procedūrų įvykdyta CVP 

IS priemonėmis. Bendra CVP IS priemonėmis įvykdytų pirkimų vertė – 6 562 825,75 Eur, tai 

sudarė 80,1 proc. bendros visų pirkimų vertės – 8 124 081,77 Eur. Tai atitinka Viešųjų pirkimų 

įstatymo 151 straipsnio nuostatą, kad prekių, paslaugų ir darbų pirkimai, atliekami CVP IS 

priemonėmis, sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. visų pirkimų vertės. Iš visų atliktų pirkimų 10-ies 

viešųjų pirkimų sutartys finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis. Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti buvo įvykdyti 7 pirkimai. Visų šių 

pirkimų procedūros buvo patikrintos dėl galimų korupcijos apraiškų ir pažeidimų nenustatyta. 

Supaprastinti pirkimai vykdomi vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. 

gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮS-846 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis bei vėlesniais jo pakeitimais (2014 m. lapkričio 

7 d. įsakymu Nr. ĮS-2333; pakeitimas 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. ĮS-2607; pakeitimas 

2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-385; pakeitimas 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮS-842) 

(Programos 3.1 uždavinys).  



Vadovaujantis 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“ buvo 

atliktas korupcijos reiškimosi tikimybės nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Ši 

ataskaita 2016 m. sausio 18 d. buvo išsiųsta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

Kauno valdybai. Pasirinktos kelios Savivaldybės veiklos sritys, susijusios su statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimu, statinių naudojimo priežiūros procedūrų organizavimo ir vykdymo kontrole 

įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų nustatymu. Vykdant šią analizę, buvo daroma prielaida, 

kad korupcijos reiškimosi tikimybė egzistuoja, nes nagrinėtos veiklos sritys atitinka Korupcijos 

prevencijos įstatymo ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos apraše nurodytą kriterijų, veikla 

susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu. Tyrimas parodė, kad 

korupcijos reiškimosi tikimybė egzistuoja daugiau teoriniu lygmeniu. Savivaldybėje taikomas 

teisinis reglamentavimas išsamus ir nukreiptas į tarnautojų diskrecijos mažinimą, tinkama 

administracinių procesų veiksmų kontrolė (vidinė ir išorinė), per ataskaitinį laikotarpį pagrįstų 

skundų dėl atliekamų veiksmų negauta. Atliekant tyrimą. nenustatyta, kad Savivaldybės veikloje 

reikštųsi korupcijos rizikos veiksniai, t. y. sąlygos ir priežastys, galinčios sudaryti korupcijos 

prielaidas. Korupcijos raiškos tikimybė kasmet nustatoma vis kitose Savivaldybės veiklos srityse, 

taip įvertinama korupcijos raiškos galimybė ir būdai, kaip  užkardyti jos reiškimosi galimybę.  

Nebuvo parengtų ir dėl nustatytų korupcijos apraiškų galimybės nepriimtų Savivaldybės 

tarybos sprendimų. Nebuvo ir skundų, pateiktų teismui ar visuomeninei administracinių ginčų 

komisijai dėl Savivaldybės sprendimų, kurie galimai turėtų korupcijos apraiškų. 

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2020 m programos, 

patvirtintos Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-371 ,,Dėl 

Kauno rajono savivaldybės 2015–2020 m. Korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, 

23 punktu, Kauno rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai teikiama vertinti Programos 

įgyvendinimo priemonių plano 2015 m. ataskaita. 

_______________________________ 

 


