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DĖL ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS ĮGYVENDINIMO PAŽYMOS

Vykdant  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnybos  2022  m.  balandžio  29  d.
antikorupcinio  vertinimo  išvados  Nr.  4-01-3686  nurodymus,  pateikiame  nuorodą  į  Lietuvos
Respublikos  Seimo  teisės  aktų  informacinėje  sistemoje  paskelbtą  Antikorupcinio  vertinimo
išvados  „Dėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  daugiabučių  namų  bendrojo  naudojimo  objektų
remonto,  rekonstravimo  ir  atnaujinimo  (modernizavimo)  finansavimo  tvarkos  aprašo“
įgyvendinimo  pažymą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/def09692fde511ecbfe9c72e552dd5bd?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e367d955-a669-43bf-9683-841e299c1b32.

PRIDEDAMA. Išvados įgyvendinimo pažyma, 4 lapai.

Administracijos direktorė      Liucina Kotlovska

Irena Mackel, tel. (85) 240 1564, irena.mackel@vrsa.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS
ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS DĖL VILNIAUS RAJONO

SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ
REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO
ĮGYVENDINIMO PAŽYMA

STT pastabos ir pasiūlymai1 Informacija apie pastabų
ir pasiūlymų

įgyvendinimą2

Specialiųjų tyrimų
tarnybos vertinimas 3

Kritinės
antikorupcinė
s pastabos ir
pasiūlymai

Aprašas4 nedetalizuoja,
kokiais  kriterijais
vadovaudamasi  komisija
priima  sprendimą
įtraukti   tam  tikrą
paraišką  į  planuojamų
finansuoti  daugiabučių
namų  sąrašą  ar  jos
neįtraukti,  kai
pateikiamas  didesnis
skaičius  paraiškų  nei
savivaldybės  tam
skirtame  fonde  turima
lėšų, t. y.:

-  kai  dėl
savivaldybės
finansavimo  konkuruoja
paraiškos,  kurioms  turi
būti skiriamas prioritetas
(paraiškos  dėl  energinį
efektyvumą  didinančių

Numatyta  naujos
redakcijos  (patvirtinta
Vilniaus  rajono
savivaldybės  tarybos
2022-06-30  sprendimu
T3-194) Aprašo4  12 ir 13
p. 

1 Pildo subjektas, kuriam adresuota STT antikorupcinio vertinimo išvada. 
2 Pildo subjektas, kuriam adresuota STT antikorupcinio vertinimo išvada. 
3 Pildo STT.
4 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 patvirtintas Daugiabučių 
namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos
aprašas. Nuoroda į naujos redakcijos dokumentą: 
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/accbf380fb9c11ec8fa7d02a65c371ad

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/accbf380fb9c11ec8fa7d02a65c371ad
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priemonių  ir  avarinės
būklės objektų);

-  kai  į  sąrašą
įtraukus  visas
prioritetines  paraiškas,
dėl  likusio  finansavimo
konkuruoja  kitos
paraiškos.

Aprašo  2  punkte
nustatyta,  kad  komisija
nagrinėja  pateiktas
paraiškas ir  teikia
išvadas  dėl  finansavimo
skyrimo,  vadovaudamasi
Daugiabučių  namų
bendrojo naudojimo
objektus  remontuoti,
rekonstruoti  ir  atnaujinti
(modernizuoti)
finansavimo  teikimo
komisijos nuostatais.
Tačiau  minėti  komisijos
nuostatai  nėra  paskelbti
nei  Teisės  aktų  registre,
nei  savivaldybės
interneto svetainėje.

Daugiabučių  namų
bendrojo naudojimo
objektus  remontuoti,
rekonstruoti  ir  atnaujinti
(modernizuoti)
finansavimo  teikimo
komisijos nuostatai
paskelbti  Teisės  aktų
registre  ir  savivaldybės
interneto svetainėje.5 

Kitos
antikorupcinė
s pastabos ir
pasiūlymai

Pagal  Aprašą
nenumatyta  skelbti  ir
faktiškai neskelbiami šie
skaidrumo  aspektu
aktualūs  duomenys:
duomenys  apie  visas
gautas  paraiškas,
įskaitant  ir  netenkintas
(atmestas)  paraiškas,   jų
netenkinimo  (atmetimo)
motyvai,  pagrindimas,
kodėl  paraiška  buvo
įtraukta į sąrašą           (t.
y.  ar  objektas  yra

Numatyta  naujos
redakcijos  (patvirtinta
Vilniaus  rajono
savivaldybės  tarybos
2022-06-30  sprendimu
T3-194) Aprašo4 22 p.

5 Nuoroda į dokumentą:  
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/2cff13c0fb5c11ec8fa7d02a65c371ad
https://web.vrsa.lt/vaktai/list?nr=A27%281%29-1615

https://web.vrsa.lt/vaktai/list?nr=A27(1)-1615
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/2cff13c0fb5c11ec8fa7d02a65c371ad
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avarinės  būklės,  ar
įgyvendinami  energinį
efektyvumą  didinančios
priemonės  ar  kita),
pareiškėjo  prašyto
finansavimo dydis.
Apraše  nėra
reglamentuoti  komisijos,
kuri  nagrinėja  paraiškas,
veiklos  objektyvumą
užtikrinantys
reikalavimai, pavyzdžiui,
nenustatytas
reikalavimas  komisijos
nariui  deklaruoti  apie
interesų  konfliktą  ir
nusišalinti  nuo
dalyvavimo  komisijos
veikloje,  nenustatyta
komisijos  narių
kadencijų  skaičius  ir
trukmė, narių rotacija. 

Numatyta Daugiabučių
namų  bendrojo
naudojimo  objektus
remontuoti,  rekonstruoti
ir  atnaujinti
(modernizuoti)
finansavimo  teikimo
komisijos nuostatų 3 ir  7
punktuose. 5 

Aprašas  nenustato
terminų,  per  kuriuos
komisija  turi  įvertinti
gautas paraiškas.

Komisija  vadovaujasi
Lietuvos  Respublikos
viešojo  administravimo
įstatymo 10 str. 4 p.
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Kitos pastabos
ir pasiūlymai

Aprašo  projekto
antikorupcinį  vertinimą
pagal  Teisės  aktų
projektų  antikorupcinio
vertinimo  taisykles,
patvirtintas   Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės  2014  m.
kovo 12 d. nutarimu Nr.
243  „Dėl  Teisės  aktų
projektų  antikorupcinio
vertinimo  taisyklių
patvirtinimo“,   yra
atlikusi  ir  pati  Vilniaus
rajono  savivaldybė6,
kuriuo  Aprašo  projekto
trūkumų  ji  nenustatė.
Atkreipiame dėmesį, kad
Vilniaus  rajono
savivaldybės  2022  m.
sausio  21  d.
antikorupcinio  vertinimo
pažyma  nėra  paskelbta
Lietuvos  Respublikos
Seimo  teisės  aktų
informacinėje  sistemoje,
nors  toks  reikalavimas
nustatytas  pagal
Korupcijos  prevencijos
įstatymo  8  straipsnio  3
dalį  ir  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“, 15 punktą.

2022  m.  sausio  21  d.
antikorupcinio  vertinimo
pažyma paskelbta  LR
Seimo  teisės  aktų
informacinėje sistemoje.7

6 Prieiga internete: https://web.vrsa.lt/vaktai/document/42954
7 Nuoroda į dokumentą; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1352ee30846811ecb8b0fe92fb660e20?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b1cfefea-ec66-48d8-8bf2-f8f02623057b

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1352ee30846811ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b1cfefea-ec66-48d8-8bf2-f8f02623057
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1352ee30846811ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b1cfefea-ec66-48d8-8bf2-f8f02623057
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