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Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

ATASKAITA už 2021 metus 

 

2022 m. birželio  9 d. 

Kaunas 

 

Vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 

TS-76 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. Korupcijos prevencijos programos 

patvirtinimo“ (toliau – Programa). Ataskaitą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Teisės skyrius. 

Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 

2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 

metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos 

programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

korupcijos prevencijos veiklą.  

Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimui parengtas Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Planas), patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu TS-76 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.   

 

I SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

Plano Savivaldybės korupcijos prevencijos dalyje numatytas tikslas – nustatyti priežastis 

korupcijai pasireikšti Savivaldybės  institucijose, įmonėse ir įstaigose bei jas šalinti. Uždaviniai 

numatyto tikslo pasiekimui:  
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1) užtikrinti, kad visose Savivaldybės institucijose,  jai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose būtų 

paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją;   

2) užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 

bei kontrolę Savivaldybės  institucijose, įmonėse ir įstaigose. 

Plano Savivaldybės korupcijos prevencijos dalyje, numatytas uždavinys užtikrinti, kad visose 

Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose būtų paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevenciją (Plano 1.1 uždavinys). Sprendžiant šį uždavinį, numatyta, kad Savivaldybės įmonėje ir 

įstaigoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo būtų paskirtas per mėnesį nuo darbuotojo 

atleidimo. Nesant paskirto darbuotojo, tuo metu už korupcijos prevenciją būtų atsakingas vadovas 

(1.1 Priemonė). Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021-03-24 raštu SD-1144 

kreipėsi į Savivaldybės įstaigas ir įmones su prašymu informuoti ar įstaigoje/įmonėje yra paskirtas už 

korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. Jeigu šis asmuo nepaskirtas, užtikrinti tokio asmens 

paskyrimą. Įstaigos, į kurias buvo kreiptasi, raštu informavo, kad už korupcijos prevenciją atsakingi 

asmenys, paskirti.  

Savivaldybės Plano I dalyje „Korupcijos prevencija“ numatytas uždavinys užtikrinti veiksmingą, 

kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę Savivaldybės  

institucijose, įmonėse ir įstaigose (Plano 1.2 uždavinys), iškeltas siekiant užtikrinti korupcijos 

prevencijos programos efektyvumą. 2022 m. vasario 1 d. antikorupcijos komisijoje buvo išklausytos 

UAB Komunalinių paslaugų centro ir Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2021 m. korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos. Antikorupcijos komisijos vertinimu, ataskaitos 

paruoštos ir vykdomos.   

Taip pat Plano I dalyje „Korupcijos prevencija“ numatytas tikslas – siekti didesnio Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir įstaigų veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo 

visuomenei. 

Šiam tikslui pasiekti nustatyta užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį 

vertinimą, jų viešinimą. 

Priemonė įvykdyta. 2021 m. atliktas visų Savivaldybės norminių teisės aktų projektų 

antikorupcinis vertinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 

nuostatomis, prieš kiekvieną savivaldybės tarybos posėdį atliekamas norminių teisės aktų projektų 

antikorupcinis vertinimas. Atliekamas ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų vertinimas. Ataskaitos skelbiamos Savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt. Taip pat viešai 

skelbiama informacija apie visus priimtus norminius teisės aktus – Savivaldybės tarybos sprendimus, 

mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus – teisės aktų sistemoje TAIS ir Savivaldybės 

interneto svetainėje. 

http://www.krs.lt/
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Siekiant gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo, sprendimų priėmimo, 

administravimo kokybę, viešumą ir atskaitingumą visuomenei (Plano 1.2.2 uždavinys), 

administracijos direktoriaus  2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ĮS-231 buvo patvirtintas Kauno rajono 

savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas. Pagal aprašą, priskirti savivaldybės 

darbuotojai turėjo peržiūrėti ir atnaujinti svetainėse pateikiamą informaciją apie atitinkamo skyriaus 

teikiamas paslaugas. Siekiant, kad Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose būtų vykdoma 

viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija (Plano 1.2.3 uždavinys), darbuotojai elektroniniu 

paštu informuojami apie būtinumą laiku pateikti arba patikslinti privačių interesų deklaraciją. Nuolat 

vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė. 2021 m. visi 

Administracijos darbuotojai (100 proc.) laiku pateikė privačių interesų deklaracijas per PINREG 

sistemą. 

 

II SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 

 

 

Programoje Savivaldybės antikorupcinio švietimo srityje numatytas tikslas supažindinti 

Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius asmenis, visuomenę su korupcijos keliamu 

pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: 

1) Pasiekti, kad kiekvienoje Savivaldybės institucijoje, įmonėje ir įstaigoje būtų galimybė 

informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus; 

2) Didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į 

antikorupcinę veiklą; 

3) Diegti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose. 

Siekiant, kad kiekvienoje Savivaldybės institucijoje, įmonėje ir įstaigoje būtų galimybė 

informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus  Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktorius 2021-03-24 raštu SD-1144 kreipėsi į Savivaldybės įstaigas ir įmones su prašymu pateikti 

informaciją ar įstaigoje/įmonėje yra galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus. 

Gavus visų įstaigų/ įmonių atsakymus, paaiškėjo, kad visose Savivaldybės įmonėse ir įstaigose tokia 

galimybė yra sudaryta, yra sukurtos elektroninio pašto dėžutės bei paskirti telefonų numeriai 

anonimiškai informuoti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus. Kaip ir Savivaldybės įstaigos ar 

įmonės, Savivaldybės administracijoje yra sukurta elektroninio pašto dėžutė pranešk@krs.lt, kurioje 

galima anonimiškai pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus. 

Spendžiant Savivaldybės darbuotojų žinių korupcijos prevencijos srityje trūkumo klausimą 

2021 metais Kauno rajono savivaldybės darbuotojai buvo siunčiami į 22 su korupcijos prevencijos 

sritimi susijusius seminarus ar renginius. Antikorupcijos komisijos nariai 2021 m. dalyvavo 6 
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nuotolinio mokymo seminaruose, kuriuos organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos 

komisija ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Temos įvairios – Antikorupcinės 

aplinkos būklė savivaldybėje, savivaldybių antikorupcijos komisijų mokymai, antikorupcinio 

švietimo e-mokymo platformos pristatymas, Seimo Antikorupcijos komisijos mokymai 

savivaldybėms, antikorupcinės aplinkos kūrimo hakatonas, projektas „Skaidrumo akademija“ – naujų 

korupcijos prevencijos priemonių pristatymas, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių 

sistema, naujos korupcijos prevencijos priemonės bei už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 

atsakingų subjektų steigimas. 

Siekiant didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į 

antikorupcinę veiklą, Plane numatyta, kad Antikorupcijos komisija privalo greitai ir nešališkai 

išnagrinėti visus gyventojų pranešimus susijusius su  korupcinio pobūdžio pažeidimais Savivaldybės 

administracijoje. 2021 metais tokių pranešimų nebuvo gauta. 

Siekiant diegti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose, numatyta, 

kad šioje srityje didžiausia problema nepakankamas švietimas apie korupcijos daromą žalą 

visuomenei. Sprendžiant šią problemą 2021-09-17 administracijos direktorius raštu SD-4297 kreipėsi 

į Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių prašydami informuoti kokie 

renginiai skirti korupcijos prevencijai bus organizuojami Kauno rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose (mokyklose) visus šiuos mokslo metus. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 2021 

m. gruodžio 1 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje pateikė informaciją, kad Antikorupcinio švietimo 

temos integruotos į ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, dorinio ugdymo 

mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklas. 2021 metais Kauno rajono savivaldybėje ir įvairiose 

švietimo įstaigose, įskaitant mokyklas, suorganizuoti 108 renginiai, skirti korupcijos prevencijai. 

 

 

    

  III SKYRIUS 

                                        VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE  

  

Siekiant, kad daugiau viešųjų pirkimų vyktų per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau –

CPO)(3.1. Uždavinys) numatyta didinti viešųjų pirkimų  apimtis per CPO, atsižvelgiant į CPO  

kataloge esančių  paslaugų, prekių ir darbų asortimentą. Laukiamas rezultatas kasmet vykdytų viešųjų 

pirkimų  per CPO padidėjimas 3 proc. nuo visų  viešųjų pirkimų vertės. Vertinant 2021 metais 

pasiektas 6,5 proc. padidėjimas. 

Siekiant, kad viešųjų pirkimų proceso metu nebūtų pagrįstų pretenzijų (3.2. Uždavinys), 

numatyta tobulinti  darbų, prekių ir paslaugų techninių specifikacijų parengimą. Siekiamas rezultatas 
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– 5 proc. sumažėjęs pagrįstų pretenzijų kiekis nuo visų praėjusiais metais gautų pretenzijų. Vertinant 

surinktą medžiagą, 2021 m. pagrįstų pretenzijų kiekis sumažėjo 6 proc. 

 

 

Išvada. Kauno rajono savivaldybėje 2021 metais veiksmingai vykdytas Programos 

įgyvendinimo priemonių planas, vykdyta Programos priemonių įgyvendinimo kontrolė, įvykdytos 

planuotos priemonės.  

Administracijos direktoriaus 2021 m. Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita 

skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje ir teisės aktų registruose. 

 

 

Administracijos direktorius                            Šarūnas Šukevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajūnas Ramanauskas, el. p. svajunas.ramanauskas@krs.lt 
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