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ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAU-
DOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNI-

ZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO 
 

2022 m.                     d. Nr. 4-01-
 

Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnyba, vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktų nuostatomis, savo iniciatyva atli-
ko Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (moder-
nizavimo) finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 „Dėl Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remon-
to, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“1, (nuo
2022 m. vasario 3 d. galiojanti redakcija, toliau – Aprašas) antikorupcinį vertinimą.

Siekdami  mažinti  korupcijos  rizikos  veiksnių  pasireiškimo tikimybę,  taip  pat  siekdami
teisinio reguliavimo išsamumo, nuoseklumo, skaidrumo ir atsparumo korupcijai teikiame žemiau
esančias pastabas ir pasiūlymus.

1. Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:
Aprašu nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė)  gali finansuoti

70  procentų  daugiabučio  namo  bendrojo  naudojimo  objektų  remontui:  a)  kai  įgyvendinamos
energinį  efektyvumą  didinančios  priemonės2;  b)  papildomai  30  procentų  daugiabučio  namo,
dalyvaujančio  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  patvirtintoje  daugiabučių  namų  atnaujinimo
(modernizavimo) programoje (įskaitant mažąją renovaciją), šildymo sistemai modernizuoti; c) 50
procentų  daugiabučio  namo  išvardytų  bendrojo  naudojimo  objektų   remontui:  nuotekų  ir
vandentiekio  vamzdynų  remontui,  elektros  instaliacijos  remontui,  lietaus  nuotekų  sistemos
remontui; vėdinimo sistemai sutvarkyti. Maksimaliai leistina finansavimo suma visų atliktų remontų
vienam daugiabučiam namui, priklausomai nuo namo naudingo ploto, negali viršyti nuo 20 tūkst.
Eur. iki 40 tūkst. Eur. 
1 Prieiga internete: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/afc947302ffb11e78397ae072f58c508/asr
2 stogams remontuoti ir šiltinti; fasado sienoms, cokoliui remontuoti ir šiltinti, nuogrindai sutvarkyti; durims ir langams 
keisti bendrojo naudojimo patalpose; šildymo sistemai modernizuoti.
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Pagal  Aprašo  11  punktą,  finansavimo  prioritetas  teikiamas  energinį  efektyvumą
didinančioms priemonėms ir avarinės būklės objektams. Pagal Aprašo 12 punktą, komisijai priėmus
sprendimą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų finansuoti daugiabučių namų sąrašą, pareiškėjas
apie tai informuojamas raštu. Sąrašas viešai skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje.

Aprašas  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 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.

Teisinis  reguliavimas,  pagal  kurį  nėra  nustatytų  aiškių  sprendimų  priėmimo  kriterijų,
laikytina  korupcijos  rizikos  veiksniu.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad  išdėstyta,  siūlome  atitinkamai
patikslinti Aprašą, taip pat  Teisės aktų registre paskelbti  Daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektus  remontuoti,  rekonstruoti  ir  atnaujinti  (modernizuoti)  finansavimo  teikimo  komisijos
nuostatus.

2. Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:
2.1.  Aprašo  12  punktas  numato,  kad  planuojamų  finansuoti  daugiabučių  namų sąrašas

viešai skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje. 
Savivaldybės  interneto  svetainėje  paskelbtame  2021  m.  patvirtintų  paraiškų  sąraše

daugiabučių  namų bendrojo naudojimo objektų remonto finansavimui3 paviešinti  šie  duomenys:
daugiabučio namo adresas, bendra suma (Eur), savivaldybės finansuojama dalis  (proc.) ir  atlikti
darbai. Tačiau  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 avarinės būklės, ar įgyvendinami energinį efektyvumą didinančios priemonės
ar kita), pareiškėjo prašyto finansavimo dydis.  

Minėtų  duomenų  apie  gautas  paraiškas  neviešinimas  mažina  skaidrumą  ir  laikytina
korupcijos rizikos veiksniu.

2.2. 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.  Taip  pat  Aprašas  nenustato  terminų,  per  kuriuos
komisija  turi  įvertinti  gautas  paraiškas.  Nesant  nustatytų  paraiškų vertinimo  terminų,  paraiškų
vertinimas gali užtrukti nepagrįstai ilgai, neužtikrinamas pareiškėjų teisėtas interesas žinoti galutinę
datą, kada jie turėtų gauti jų paraiškų vertinimo rezultatus, taip pat tai gali paskatinti pareiškėjus
ieškoti kitų neteisėtų procedūros pagreitinimo būdų. 

3 https://www.vrsa.lt/gyventojams/naujienos/40/vilniaus-rajono-savivaldybes-parama-daugiabuciu-namu-
gyventojams:578
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Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome atitinkamai pakoreguoti Nuostatus.
3. Kitos pastabos ir pasiūlymai: 
3.1.  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  savivaldybė4,  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.

Atlikus  antikorupcinį  vertinimą  darytina  išvada,  kad  Aprašu  nustatytas teisinis
reglamentavimas  yra  nepakankamas,  neužtikrinantis skaidrumo  ir  galintis  sudaryti  sąlygas
piktnaudžiauti. 

Prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos Lietuvos
Respublikos  Seimo  teisės  aktų  informacinėje  sistemoje  paskelbti  informaciją  apie  tai,  kaip
atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į antikorupcinio
vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta, nurodyti to priežastis ir motyvus,  
užpildant antikorupcinio  vertinimo  išvados  įgyvendinimo  pažymą5 ir  pateikti  Specialiųjų  tyrimų
tarnybai nuorodą į ją.

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                             Rūta Kaziliū-
naitė

Andrius Kalesnykas, mob. 8 659 35075, el. p. andrius.kalesnykas@stt.lt 

4 Prieiga internete: https://web.vrsa.lt/vaktai/document/42954
5 Prieiga internete: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e8f85904cf811ec862fdcbc8b3e3e05
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