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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140, faks. (8 426) 69 143, el. p. savivaldybe@joniskis.lt, www.joniskis.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai
IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
2012-10-24 Nr.(7.20)S-2050
I. Bendroji informacija
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
(Žin., 2002, Nr. 98-4339) patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 7 punkto
nuostatą, Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos,
patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-66,
priemonių planą ir vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170
(Žin., 2011, Nr. 60-2877), Joniškio rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas.
Analizės uždaviniai
1. Įvertinti analizuojamų įstaigų veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 3 dalyje įtvirtintiems kriterijams.
2. Išanalizuoti ir įvertinti Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktus, analizuojamų
savivaldybės įstaigų priimtus administracinius aktus, sprendimus, atliktus veiksmus.
3. Nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir parengti
pasiūlymus dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.
Analizuotos ir vertintos veiklos sritys, įstaigos
1. Veiklos sritis – prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai. Įstaigos – Joniškio „Aušros“
gimnazija, Joniškio Mato Slančiausko gimnazija (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Joniškio Mato
Slančiausko progimnazija), Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazija (nuo 2012 m. rugsėjo
1 d. Joniškio r. Žagarės gimnazija), Joniškio rajono vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
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2. Veiklos sritis – statinių naudojimo priežiūra. Įstaiga – Joniškio rajono savivaldybės
administracija.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą atliko Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-652 „Dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybės įstaigose 2012 metais atlikimo“ sudarytos darbo
grupės:
1. prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų veiklos srities: Agnė
Poškaitė, Juridinio skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė; Vijoleta
Skugarienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Zinaida Staškuvienė, Joniškio rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji auditorė;
2. statinių naudojimo priežiūros veiklos srities:
Aivaras Rudnickas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės
vadovas;
Rima Vainelavičienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyiaus vyresnioji specialistė;
Lina Valiukonytė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo trukmė: 2012-07-19–2012-09-30.
Analizuotas laikotarpis: 2011-07-01–2012-06-30.
Naudoti metodai: teisės aktų ir dokumentų analizė, pokalbis, įstaigų interneto svetainių
peržiūra dėl informacijos apie viešuosius pirkimus teikimo.
Vertinimo kriterijai:
Prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų – priimami sprendimai,
kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Statinių naudojimo priežiūros veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
priežiūros vykdymas.
II. Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų prekių, darbų ir paslaugų viešųjų
pirkimų veiklos situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos
veiksniai
Atliekant vertinimą analizuota:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4102).
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2. Mažos vertės pirkimų taisyklės, patvirtintos Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus
2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-85 (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(toliau išvadoje – „CVP IS“) paskelbtos 2011 m. balandžio 21 d., įstaigos interneto svetainėje
www.joniskiogimnazija.lt neskelbiamos).
3. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės,
patvirtintos Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.
V-55 (CVP IS paskelbtos 2011 m. kovo 24 d., įstaigos interneto svetainėje www.slanciauskas.lt
neskelbiamos).
4. Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės,
patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos direktoriaus 2012 m. balandžio 20 d.
įsakymu Nr. V-129 (CVP IS paskelbtos 2012 m. balandžio 29 d., įstaigos interneto svetainėje
www.zagaresgimnazija.lt skelbiamos).
5. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ viešųjų supaprastintų mažos vertės pirkimų
taisyklės, patvirtintos Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2012 m. balandžio
10 d. įsakymu Nr. 30-V (CVP IS paskelbtos 2012 m. balandžio 12 d., įstaiga savo interneto
svetainės neturi).
6. Joniškio „Aušros“ gimnazijos 2011 metų viešųjų pirkimų planas, paskelbtas CVP IS
2011 m. gruodžio 12-13 d.
7. Metinis pirkimų planas 2012 metams, patvirtintas Joniškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-81(1.4) (CVP IS paskelbtas 2012 m. sausio 18 d.
ir skelbiamas įstaigos interneto svetainėje).
8. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos 2011 metų viešųjų pirkimų planas, paskelbtas CVP
IS 2012 m. sausio 24 d.
9. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos viešųjų pirkimų 2012 metų orientacinis pirkimų
planas, patvirtintas Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. V-58 (CVP IS paskelbtas 2012 m. kovo 16 d. ir skelbiamas įstaigos interneto
svetainėje).
10. Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė (orientacinis planas) 2012 metams,
patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d.
įsakymu Nr. V-21 (CVP IS paskelbtas 2012 m. kovo 19 d. ir skelbiamas įstaigos interneto
svetainėje).
11. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2011 metų viešųjų pirkimų planas,
paskelbtas CVP IS 2011 m. gruodžio 13 d.
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12. Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2008 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-78
(1.4) „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.
13. Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2006 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-125
(1.4) „Dėl pirkimų organizatoriaus paskyrimo“.
14. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V56 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo komisijos sudarymo“.
15. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V57 „Dėl Kompiuterinės įrangos pirkimo ir aptarnavimo paslaugų komisijos sudarymo“.
16. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr.
V-46 „Dėl Kompiuterinės ir kitos įrangos mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygų
patvirtinimo“.
17. Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymas Nr. V-115 (1.4) „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.
18. Joniškio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2012 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 30-V
„Dėl Viešųjų supaprastintų mažos vertės pirkimų naujos redakcijos taisyklių ir komisijos darbo
reglamento bei pirkimų komisijos sudėties patvirtinimo“.
19. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Joniškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-109 (1.4).
20. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V58 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
21. Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 4 d.
įsakymas Nr. V-49 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.
22. Joniškio „Aušros“ gimnazijos 2011 metų ataskaita (CVP IS paskelbta 2012 m. sausio 11
d., įstaigos interneto svetainėje neskelbiama).
23. Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos 2011 metų ataskaita (CVP IS paskelbta
2012 m. sausio 20 d., įstaigos interneto svetainėje neskelbiama).
24. Joniškio „Aušros“ gimnazijos pateikti kiti dokumentai apie nuo 2011 m. III ketvirčio
pradžios iki 2012 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas
procedūras) (tiekėjų apklausos pažymos, sudarytos sutartys ir kt.).
28. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos pateikti kiti dokumentai apie nuo 2011 m. III
ketvirčio pradžios iki 2012 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas
procedūras) (tiekėjų apklausos pažymos, sudarytos sutartys ir kt.).
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29. Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijos pateikti dokumentai apie nuo 2011 m.
III ketvirčio pradžios iki 2012 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus
(atliktas procedūras) (tiekėjų apklausos pažymos, sudarytos sutartys ir kt.).
30. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pateikti dokumentai apie nuo 2011 m. III
ketvirčio pradžios iki 2012 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas
procedūras) (tiekėjų apklausos pažymos, sudarytos sutartys ir kt.).
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:
1. Įstaigų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta, kad perkančiosios
organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą vykdyti pirkimo
organizatoriui arba komisijai neatsižvelgdamas į pirkimų vertes. (Mažos vertės pirkimų taisyklių,
patvirtintų Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-85, 5
punktas; Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų
Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-55, 17 punktas).
Siūlymas – siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, siūlytina taisyklėse detalizuoti, kokiais
atvejais perkančiosios organizacijos vadovas gali priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą
vykdyti pirkimo organizatoriui arba komisijai neatsižvelgdamas į pirkimų vertes.
2. Mažos vertės pirkimų taisyklių, patvirtintų Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus
2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-85, 17 punkte numatyta, kad apklausos vykdyti nebūtina, kai
pirkimo vertė ne didesnė kaip 2000 Lt.
Siūlymas – siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo ir subjektyvaus taisyklių
interpretavimo, siūlytina keisti taisyklių 17 punktą ir numatyti, kad nebūtina pildyti apklausos
pažymos, kai pirkimo vertė ne didesnė kaip 2000 litų, nes viešųjų pirkimų prasme apklausa vis tiek
yra atliekama.
3. Įstaigų viešųjų pirkimų komisijos, vykdydamos supaprastintus pirkimus, nevertina tiekėjų
kvalifikacijos ir pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymų reikalavimų, t.y.
protokoluose neįforminti sprendimai dėl kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos ir visų tiekėjų, kurių
kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, pasiūlymų ir pirkimo dokumentų nustatytų
reikalavimų atitikimo.
Siūlymas – siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimų vertinant tiekėjų pasiūlymus ir
užtikrinant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, siūlytina, įstaigų viešųjų
pirkimų komisijų darbe atskirai svarstyti ir įforminti komisijos balsavimus dėl kiekvieno tiekėjo
kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir neatmestų pasiūlymų
(tiekėjų, kurių kvalifikacija pripažinta atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus)
atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
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4. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ viešųjų supaprastintų mažos vertės pirkimų
taisyklių, patvirtintų Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2012 m. balandžio
10 d. įsakymu Nr. 30-V, 30 punkte yra numatyti trys savarankiški pasiūlymų vertinimo kriterijai –
ekonomiškai naudingiausio ir kokybiškiausio pasiūlymo vertinimo (30.1 punktas); mažiausios
kainos (30.2 punktas); pagal PO nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina
ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi (30.3 punktas).
Siūlymas – siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui ir esminiam Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimui, siūlytina panaikinti nurodytų taisyklių
30.3 punktą, kuriame numatytas pasiūlymo vertinimo kriterijus yra prieštaraujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 daliai ir egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
5. Įstaigų viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentuose numatyta, kad komisija priima
sprendimus atviru vardiniu balsavimu (Joniškio „Aušros“ gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamento, patvirtinto Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. V-109 (1.4), 14 punktas; Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, patvirtinto
Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-58, 9
punktas; Mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, patvirtinto Joniškio rajono
savivaldybės Žagarės gimnazijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-49, 14
punktas), tačiau komisijų posėdžių protokoluose nenurodomi komisijos narių vardiniai balsavimai.
Siūlymas – siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo skaičiuojant komisijos narių balsus ir
įforminant sprendimus, siūlytina užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentuose
numatytos nuostatos, kad komisija priima sprendimus atviru vardiniu balsavimu, laikymąsi ir
tinkamai įforminti komisijos narių (kiekvieno individualiai) balsavimus.
6. Įstaigų viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentuose nėra numatomi ir detalizuojami
atvejai ir būdai, kada įstaigos vadovas gali pakeisti komisijos narius, sekretorių ir pirmininką.
Manytina, kad nereglamentavus šių atvejų, įstaigos vadovui paliekama teisė veikti savo nuožiūra.
Siūlymas – siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, siūlytina įstaigų viešųjų
pirkimų komisijų darbo reglamentuose numatyti atvejus ir būdus, kada ir kaip keičiami komisijos
nariai, sekretorius, pirmininkas.
7. Ne visų įstaigų viešųjų pirkimų komisijų nariai, pirkimo organizatoriai yra raštu
susipažinę su jų veiklą reglamentuojančiais darbo reglamentais ir supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklėmis.
Siūlymas – siekiant išvengti teisinių kliūčių dėl pirkimo organizatoriaus, komisijos
pirmininko, komisijos narių atsakomybės taikymo už galimai neteisėtus ir nepagrįstus jų priimtus

7

sprendimus, komisijos darbo reglamentuose ir / ar supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse
numatyti, kad pirkimo organizatoriai, komisijos pirmininkas, nariai, ekspertai privalo būti
pasirašytinai susipažinę su viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu ir / ar supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklėmis.
8. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų
Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-55, 33.26 ir 46
punktuose numatyta, jog pirkimo dokumentuose gali būti reikalaujama, kad tiekėjas savo pasiūlyme
nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti.
Siūlymas – siekiant užkirsti kelią galimam Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatų pažeidimui ir užtikrinant skaidrumo ir teisėtumo principus, siūlytina keisti minėtų taisyklių
33.26 ir 46 punktus ir nustatyti, kad turi būti reikalaujama, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų,
kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti.
9. Tiekėjų apklausos pažymos formoje, patvirtintoje Joniškio vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ direktoriaus 2012 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 30-V, nėra numatyta, kad
sprendimą tvirtina įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
Siūlymas – siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo ir užtikrinant vykdomų viešųjų pirkimų
kontrolę, tiekėjų apklausos pažymos formoje siūlytina numatyti pastraipą, kurioje įstaigos vadovas
ar jo įgaliotas asmuo parašu tvirtina sprendimą dėl tinkamiausio tiekėjo pripažinimo.
10. Įstaigos, sudarydamos viešojo pirkimo sutartis, ne visada atsižvelgia į pirkimo
dokumentuose nustatytas sąlygas ir /ar neužtikrina, kad tiekėjų parengtos sutartys atitiktų Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus pirkimo
sutartims (sutartyse nenurodoma esminė sutarties sąlyga – kaina; sutartyse numatoma sutarčių
keitimo galimybė pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir
panašiai).
Siūlymas – siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, nepagrįsto biudžeto lėšų švaistymo ir
užtikrinant skaidrumo, teisėtumo principus, siūlytina įstaigų vadovams nustatyti viešojo pirkimo
sutarčių projektų rengimo, derinimo tvarką, kuria būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies nuostatų laikymasis.

III. Joniškio rajono savivaldybės administracijos statinių naudojimo priežiūros veiklos
situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos veiksniai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punkte įtvirtinta, jog
savivaldybės vykdo statinių naudojimo priežiūrą.
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Joniškio rajono savivaldybės administracijoje statinių naudojimo kontrolės funkcija pavesta
Vietinio ūkio ir turto skyriui, ją vykdo skyriaus vyresnysis specialistas.
Atliekant statinių naudojimo priežiūros veiklos vertinimą analizuota:
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
2. statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.
D1-825 (Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474);
3. statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės,
kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros
dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658);
4. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros ir
eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d.
sprendimu Nr. T-13;
5. Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A756.
6. statinių naudotojų sąrašai;
7. statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktai;
8. Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2012-01-09 raštas Nr. (7.14)S- „Dėl
informacijos pateikimo“;
9. techninės priežiūros patikrinimo registras 2011 m.;
10. informacija viešojo administravimo subjekto vadovui apie Joniškio rajono savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresniosios specialistės Astos Džiugienės atliktą
statinių naudojimo priežiūrą per 2012 m. I ketvirtį;
11. informacija viešojo administravimo subjekto vadovui apie Joniškio rajono savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresniosios specialistės Astos Džiugienės atliktą
statinių naudojimo priežiūrą per 2012 m. II ketvirtį;
12. Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresniojo specialisto parengti raštai, susiję su statinių
naudojimo priežiūra.
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:
1. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros ir
eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d.
sprendimu Nr. T-13, yra netaikytinos, todėl būtina priimti jas naikinantį teisės aktą.
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Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad statinių
naudojimo priežiūros atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Statybos techninis reglamentas
STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825, reglamentuojantis
atliekamos statinių naudojimo priežiūros tvarką, papildomai nenurodo, kad statinių naudojimo
priežiūrą atliekantys subjektai gali tvirtinti žinybines statinių naudojimo priežiūros taisykles.
Siūlymas – pripažinti netekusiomis galios Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių
statinių naudojimo priežiūros ir eksploatavimo taisykles, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-13, ir atliekant statinių naudojimo priežiūrą tiesiogiai
taikyti statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1825 (toliau – Tvarkos aprašas).
2. Neišsamiai, netiksliai apibrėžtos statinių naudojimo priežiūros vykdytojo (toliau –
priežiūros vykdytojas) – Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos
Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresniojo specialisto funkcijos jo pareigybės aprašyme,
patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 11 d.
įsakymu Nr. A-756.
Siūlymas – pakeisti Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresniojo specialisto netikslias,
neišsamias pareigybės aprašymo nuostatas:
1. įrašyti 7.3 punkte, kad vyresnysis specialistas tikrina ne tik kaip statinio naudotojas vykdo
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir
naudojimo reikalavimus, bet ir statinių saugos reikalavimus (Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 42 straipsnio 2 dalies nuostatos);
2. siekiant išvengti kolizijų tarp pareigybės aprašymo ir Tvarkos aprašo, reglamentuojančio
priežiūros vykdytojo funkcijas, patikslinti 7.3 punkto papunkčius atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 11–
13 punktus;
3. pareigybės aprašymo 8 punkte vietoj lokalinių ir nebeaktualių Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros ir eksploatavimo taisyklių nurodyti
Statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825
(Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474).
3. Nepakankamas informavimas apie statinių techninės priežiūros patikrinimus ir jų
rezultatus:
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3.1. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta, kad priežiūros vykdytojas apie numatomą statinio
techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui.
Nustatyta, kad ne visais atvejais priežiūros vykdytojas siuntė Joniškio rajono savivaldybės
administracijos raštus, informuojančius apie planuojamą statinių techninės priežiūros patikrinimą.
Siūlymas – siekiant didinti statinių naudotojų informuotumą apie būsimus patikrinimus ir
išvengti galimo piktnaudžiavimo, priežiūros vykdytojui savo raštu (ne savivaldybės
administracijos) iš anksto pranešti statinio naudotojui apie numatomą statinio techninės priežiūros
patikrinimą.
3.2. Tvarkos aprašo 12.5 punkte nustatyta, kad priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių
naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo surašyti statinio techninės priežiūros
patikrinimo aktą, jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam
prižiūrėtojui, kitą saugoti priežiūrą atliekančioje institucijoje. Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyta
apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką
(kai naudotojas nėra statinio savininkas).
Nustatyta, kad priežiūros vykdytojas ne visada raštu informavo statinio naudotojus ir
savininkus apie patikrinimo išvadas ir reikalavimus. Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą
įteikus statinio techniniam prižiūrėtojui ar naudotojui, atsiranda rizika, kad statinio savininkas (kai
jis nėra statinio naudotojas) nežino apie patikrinimo rezultatus ir reikalavimus.
Siūlymas – siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, priežiūros vykdytojui savo raštu apie
patikrinimo išvadas ir reikalavimus informuoti statinio naudotoją, kai statinio techninės priežiūros
patikrinimo aktas įteikiamas techniniam prižiūrėtojui, ir statinio savininką (kai naudotojas nėra
statinio savininkas).
4. Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų pildymo trūkumai:
4.1. Priežiūros vykdytojas, vertindamas statinio techninio prižiūrėtojo darbą ir pildydamas
statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų 4.1 punktą, buvo nurodęs, kad techninės priežiūros
žurnaluose įrašai daromi (2011-10-14 aktas Nr. VŪT-8). Tvarkos aprašo 12.2.2 punktas įpareigoja
priežiūros vykdytoją patikrinti, ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas.
Siūlymas – priežiūros vykdytojui pildant statinio techninės priežiūros patikrinimo akto 4.1
punktą konkrečiai nurodyti, ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas.
4.2. Priežiūros vykdytojas, pildydamas statinio techninės priežiūros patikrinimo akto 4.2
punktą, dažnai nurodo, kad periodinės ir specializuotos apžiūros neorganizuojamos, neatliekamos
(2011-09-20 aktas Nr. VŪT-5; 2011-10-12 aktas Nr. VŪT-6; 2011-10-13 aktas Nr. VŪT-7, 201110-14 aktas Nr. VŪT-8, 2012-01-19 aktas Nr. 1 ir kt.). Iš tokio nurodymo nėra aišku, ar tokios
apžiūros pastatų naudotojui yra privalomos atlikti ir ar jis jų nevykdydamas nepažeidžia statinių
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techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų. Kai kuriuose statinio techninės priežiūros
patikrinimo aktuose prie šio punkto eilutės paliekamos tuščios (2012-01-19 aktas Nr. 1, Nr. 2,
2012-01-24 aktas Nr. 4 ir kt.).
Siūlymas – jei statinio naudotojui vykdyti periodines ir specializuotas apžiūras yra
privaloma, bet jis jų nevykdo, priežiūros vykdytojui pildant statinio techninės priežiūros
patikrinimo akto 4.2 punktą nurodyti, kad periodinės ir specializuotos apžiūros yra privalomos,
tačiau nevykdomos. Apžiūrų nevykdant ir joms esant neprivalomoms prie statinio techninės
priežiūros patikrinimo akto 4.2 punkto nepalikti tuščių eilučių, bet dėti brūkšnį.
4.3. Priežiūros vykdytojas kai kurių statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų 4.1
punkte nurodė, kad apžiūrų aktai registruojami (2012-01-25 aktas Nr. 5, Nr. 6, 2012-04-18 aktas Nr.
23), tačiau prie 4.2 punkto eilutės, kuriose turi būti nurodyta, ar atliekamos periodinės ir
specializuotos apžiūros, paliktos tuščios eilutės.
Siūlymas – priežiūros vykdytojui statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų 4.1 punkte
nurodžius, kad apžiūrų aktai registruojami, aktų 4.2 punkte priklausomai nuo aplinkybių nurodyti,
kad atliekamos periodinės ir / ar specializuotos apžiūros.
4.4. Priežiūros vykdytojas tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo teisės aktų nustatytus
statinių techninės priežiūros, naudojimo ir statinių saugos reikalavimus. Statinio techninę priežiūrą
organizuoja statinio naudotojas. Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte priežiūros vykdytojas
statinio naudotojui gali nustatyti siūlymus ir reikalavimus trūkumams pašalinti. Nustatyta atvejų,
kada priežiūros vykdytojo reikalavimai ir siūlymai buvo nukreipti į trečiuosius asmenis (2011-0919 aktas Nr. (28.4)VŪT-3, 2011-10-13 Nr. (28.4)VŪT-7, 2012-01-26 aktas Nr. 6, 2012-01-26 aktas
Nr. 7).
Siūlymas – priežiūros vykdytojui statinio techninės priežiūros patikrinimo akte siūlymus ir
reikalavimus trūkumams pašalinti nustatyti statinio naudotojui.
IV. Prevencinės priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo
ar sumažinimo
Savivaldybės įstaigų Joniškio „Aušros“ gimnazijos, Joniškio Mato Slančiausko
progimnazijos, Joniškio r. Žagarės gimnazijos, Joniškio rajono vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ vadovai ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius supažindinti su
įstaigų veiklos sričių analizės ir vertinimo rezultatais.
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Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų spalio 23 d. įsakymu
Nr. A-918 patvirtintos Korupcijos prevencijos priemonės, kurias tikslinga įgyvendinti pagal įstaigų
veiklos sričių 2012 metų analizės ir vertinimo rezultatus (pridedama).
Savivaldybės mero pavaduotojas,
atliekantis mero pareigas

Gintaras Gadliauskas
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