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DĖL  INFORMACIJOS  SPRENDIMUI  DĖL  KORUPCIJOS  RIZIKOS  ANALIZĖS
ATLIKIMO  AR  NEATLIKIMO  SAVIVALDYBĖS  VEIKLOS  SRITYSE  PRIIMTI,
PATEIKIMO

Pranešame,  kad  šiuo  metu  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnyboje  yra

vertinama  Vilniaus,  Širvintų,  Trakų,  Švenčionių,  Šalčininkų,  Ukmergės  rajonų  savivaldybių

administracijų  ir  Elektrėnų  savivaldybės  administracijos  (toliau  –  Savivaldybės),  aplinkos

tvarkymo  organizavimo veiklos  srities,  dalyvavimo  rengiant  ir  įgyvendinant  regionų  plėtros

programas veiklos srities,   Savivaldybių įmonių turto valdymo veiklos srities bei  Savivaldybių ir

jų valdomų įmonių paramos teikimo, administravimo ir paramos panaudojimo kontrolės  veiklos

srities atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Korupcijos

rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8

d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 12 punkte

nustatytiems kriterijams1.

1.  Siekdami  priimti  sprendimą  dėl  korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo ar  neatlikimo

Savivaldybių veiklos srityje aplinkos tvarkymo darbų organizavimas,  prašome pateikti:

1.1.  Teisės aktus  (arba aktyvias  nuorodas į  viešo paskelbimo šaltinius), kuriais  Jūsų

Savivaldybė vadovaujasi:

-  organizuodama bendrojo naudojimo teritorijų, kelių (gatvių), pakelių tvarkymo darbus

(smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimo iš miestų gatvių ir šalinimo darbus,  gatvių plovimo

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtintos Korupcijos rizikos analizės at-
likimo tvarkos aprašo 8 punktas. 
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ir (ar) laistymo darbus, šiukšlių rinkimo, apželdinimo, šienavimo, sniego valymo, sausų ir avarinių

medžių kirtimo ir genėjimo, neprižiūrimų teritorijų tvarkymo ir pan.).

- Organizuodama miškų, parkų, skverų priežiūros ir tvarkymo darbus.

-  Organizuodama  upių  ir  kitų  vandens  telkinių  bei  jų  veiklos  teritorijose  esančių

paplūdimių valymo ir priežiūros darbus.

- Organizuodama kapinių teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbus.

- Organizuodama sąvartynų, užterštų neprižiūrimų teritorijų valymo darbus.

-  Organizuodama Savivaldybių veiklos teritorijose esančių istorijos ir kultūros paveldo

objektų tvarkymo darbus.

1.2.  Kontroliuodama  paslaugų  teikėjų,  su  kuriais  sudarytos  sutartys  dėl  aplinkos

tvarkymo darbų atlikimo,  įsipareigojimų vykdymą. 

1.3.  Subjektų,  dalyvaujančių  aplinkos  tvarkymo  organizavimo  ir  kontrolės   procese,

savivaldos  lygmeniu,   sąrašą  (padaliniai,  komisijos,  įgalioti  asmenys),  trumpai  aprašyti  jų

vaidmenį, įgaliojimus, atsakomybes bei pateikti atsakymą pagrindžiančius teisės aktus (taip pat

padalinių nuostatus, įsakymus, pareigybių aprašymus ir pan.). 

1.4.  Informaciją  (išklotinę)  apie   Savivaldybės  2018-01-01  –  2020-02-21  laikotarpiu

organizuotus aplinkos tvarkymo darbų konkursus, ir joje nurodyti aplinkos tvarkymo darbų rūšį,

subjektus,  kurie teikė Savivaldybėms komercinius  pasiūlymus dėl aplinkos tvarkymo paslaugų

teikimo, pavadinimus, taip pat įmonių, su kuriomis buvo pasirašytos sutartys dėl darbų atlikimo,

pavadinimus.

1.5.  Informaciją  (išklotinę)  apie  šiuo  metu  galiojančias  sutartis  su  fiziniais/juridiniais

asmenimis  dėl  aplinkos  tvarkymo  darbų  atlikimo  ir  joje  nurodyti,  kokie  subjektai  ir  kokius

aplinkos tvarkymo darbus vykdo Savivaldybės  veiklos  teritorijoje,  taip  pat  –  iki  kada galioja

sutartys?

2. Taip pat prašome informuoti: 

2.1.  Ar 2018 – 2019 metų laikotarpiu buvo gauta skundų dėl aplinkos tvarkymo darbų

organizavimo ir  kontrolės? Jeigu buvo skundų,  prašome trumpai  aprašyti:  kiek skundų, kokia

skundų esmė (skundžiamas klausimas), kokie skundų tyrimų rezultatai. 

2.2.  Ar Savivaldybė vykdo paslaugų teikėjų, su kuriais sudarytos sutartys dėl aplinkos

tvarkymo darbų atlikimo, priežiūrą? Jei taip,  prašome nurodyti,  koks Savivaldybės struktūrinis

padalinys atsakingas, kaip praktikoje yra atrenkami tikrintini paslaugų teikėjai? 
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2.3. Kiek aplinkos tvarkymo darbus organizuojančių įmonių Savivaldybė patikrino nuo

2018 metų sausio 1 d. iki 2020 metų vasario 24 d. imtinai? Prašome pateikti nurodytu laikotarpiu

tikrintų  įmonių  sąrašą,  informaciją  apie  užfiksuotus  pažeidimus,  taip  pat  -  įmonėms  skirtas

baudas už netinkamą įsipareigojimų vykdymą ir kitą Jūsų nuomone aktualią informaciją.

3.  Siekdami  priimti  sprendimą  dėl  korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo ar  neatlikimo

Savivaldybės  veiklos  srityje  dalyvavimas  rengiant  ir  įgyvendinant  regionų plėtros programas,

prašome Jūsų pateikti:

3.1.  Teisės  aktus   (arba  aktyvias  nuorodas  į  viešo  paskelbimo  šaltinius), kuriais

Savivaldybė  vadovaujasi  dalyvaudama  rengiant  ir  įgyvendinant  regionų  plėtros  programas,

priimdama   sprendimus,  susijusius  su  regionų  plėtros  projektų  iniciavimu  vietos  savivaldos

lygmeniu,  rengdama projektinius pasiūlymus bei kitą Jūsų nuomone aktualią informaciją.

3.2.  Savivaldybės  subjektų,  dalyvaujančių  rengiant  ir  įgyvendinant  regionų  plėtros

programas,  sąrašą  (padaliniai,  komisijos,  įgalioti  asmenys),  trumpai  aprašyti  jų  vaidmenį,

įgaliojimus, atsakomybes bei pateikti  atsakymą pagrindžiančius teisės aktus (taip pat padalinių

nuostatus, įsakymus, pareigybių aprašymus ir pan.).

4. Taip pat prašome informuoti, kokius projektus2, finansuojamus iš Europos regioninės

plėtros fondo bei kitas finansavimo sutartis Savivaldybė įgyvendino  nuo 2017 metų sausio 1 d.

iki 2020 metų vasario 24 d. bei kokie projektai šiuo metu yra įgyvendinami?

Siekdami  priimti  sprendimą  dėl  korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  ar  neatlikimo

Savivaldybės įmonių veiklos srityse, prašome Jūsų pateikti:

5.  Teisės  aktus  (arba  aktyvias  nuorodas  į  viešo  paskelbimo  šaltinius), kuriais

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovaujasi:

5.1. valdydamos, naudodamos ir disponuodamos:

5.1.1. nuosavybės teise valdomu turtu;

5.1.2. patikėjimo teise joms perduotu turtu;

5.1.3. panaudos ar kitais pagrindais joms perduotu turtu.

5.2. Skirdamos paramą bendruomenėms, verslo ir kitiems subjektams ir vertindamos iš jų

gautas  paraiškas  dėl  paramos  skyrimo.  Taip  pat  prašome  pateikti  teisės  aktus  (arba  aktyvias

2 Prašome pateikti papildomą informaciją, (jei turite), kuri nėra skelbiama Regioninės plėtros departamento prie Lie-
tuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministerijos  interneto  svetainėje  http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-projektu-
sarasai-278;120;157.html.

http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-projektu-sarasai-278;120;157.html
http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-projektu-sarasai-278;120;157.html
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nuorodas į viešo paskelbimo šaltinius), kuriais pati Savivaldybė vadovaujasi vykdydama minėtas

procedūras.

5.3. Vykdydamos gautos paramos iš kitų subjektų apskaitos bei panaudojimo procedūras.

Taip  pat  prašome pateikti  teisės  aktus  (arba  aktyvias  nuorodas  į  viešo  paskelbimo šaltinius),

kuriais pati Savivaldybė vadovaujasi vykdydama minėtas procedūras. 

6. Prašome pateikti: 

6.1. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių nuosavybės teise, patikėjimo teise, panaudos ar

kitais pagrindais valdomo ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto3 sąrašą.

6.2. Informaciją (išklotinę) apie Savivaldybės ir (ar) jos kontroliuojamų įmonių 2018–

2019 metais sudarytus sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl įmonių valdomo turto

pardavimo, nuomos ar perleidimo naudotis kitais pagrindais ir joje nurodyti sutarties rūšį, koks

turtas,  kuriam  laikotarpiui  ir  kokiems  subjektams  buvo  parduotas,  išnuomotas  ar  perduotos

naudotis neatlygintinai kitais pagrindais4. 

6.3.  Informaciją (išklotinę) apie 2017–2019 metais Savivaldybės ir jos kontroliuojamų

įmonių gautą paramą ir joje nurodyti paramos teikėją, paramos dalyką bei paskirtį, paramos sumą,

taip pat informaciją apie faktinį paramos panaudojimą.

6.4. Informaciją (išklotinę) apie 2017–2019 metais Savivaldybės ir jos kontroliuojamų

įmonių skirtą paramą, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir joje nurodyti paramos gavėją,

paramos sumą, paramos dalyką bei paskirtį. 

Informaciją prašome pateikti ne vėliau kaip iki  š. m. balandžio 3 d.  elektroniniu paštu

aiste.alekniene  @stt.lt  , taip pat nurodyti darbuotojus, su kuriais prireikus informacijos būtų galima

susisiekti.

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                    Egidijus

Radzevičius

Aistė Aleknienė, tel. 8 706 63 414, el. p. aiste.alekniene@stt.lt

3 Apie statinius, patalpas ar jų dalis, žemę, akcijas, vertybinius popierius ir turtines teises, atsirandančias iš šių verty-
binių popierių, mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų gaunamus piniginius išteklius ir pan.
4 Jei turtas fiziniams ir juridiniams asmenims perduotas nuomos pagrindais, prašome nurodyti ir gautų nuompinigių 
dydį.

mailto:aiste.alekniene@stt.lt
mailto:aiste.alekniene@stt.lt
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Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
El. p. vrsa@vrsa.lt

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@svencionys.lt

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@sirvintos.lt

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai
El. p. priimamasis@salcininkai.lt

Trakų rajono savivaldybės administracijai
El. p. info@trakai.lt

Elektrėnų savivaldybės administracijai
El. p. administracija@elektrenai.lt

mailto:vrsa@vrsa.lt
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