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Utena

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (toliau - Korupcijos
prevencijos istatymas) 6 straipsniu ir Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Del Korupcijos rizikos
analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", bei atsiZvelgiant i Valstybds ar savivaldybes istaigq veiklos
sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d.
isakymuNr. 2-170 ,,Del Valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo", Vyriausybes atstovo
Utenos apskrityje tarnyboje (toliau - Tarnyba) atliktas Tarnybos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja
didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymas.
Analizuotas laikotarpis - 2015 metai,
Tarnyboje nera asmens, kuris butq igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg.
Tarnybos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo ir
vertinimo apraSym4 atliko Tbrnybos vyriausioji specialiste LigitaKulie3aite.
Tarnybos veiklos sriiit4 atitikties Korupcijos prevencijos islatymo 6 straipsnio 3 dalyje
nus tatyt
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Tamyba yra biudZetine istaiga. kurios paskirtis - padeti Vyriausybes atstovui Utenos
apskrityje igyvendinti teises aktq jam suteiktus igaliojimus ir teises atliekant savivaldybiq
administracing prieZilr4. Remiantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZilros
istatymo (toliau - Savivaldybiq administracinds prieZi[ros istatymas) 2 straipsnio 1 dalimi,
pagrindine Vyriausybes atstovo funkcija - atlikti savivaldybiq administracing prieZilr4, tar yra
priZi[reti, ar savivaldybes laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir
istag'mq, ar vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimus.
Siekiant nustatyti, ar Tarnybos veiklos srityje - savivaldybiq administracineje prieZiuroje egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikirnybe, vertinta Sios srities atitiktis Korupcijos
prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams:
1. Padaryta korupcinio pobiidZio nusikalstama veika. Per analizuojam4ji laikotarpi
Tamyboje nebuvo uZfiksuoti Korupcijos prevencijos istatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytq
korupcinio pobDdZio nusikalstamq veikq atvejai. Tarnyboje taip pat nebtno uZfiksuoti kitq tapataus
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pobldZio, tadiau maliau pavojingq teises paZeidimq, uZ kuriuos numatyta administracine, tarnybine
(drausmine) ar kitokia teisine atsakomybe, atvejai.
2. Pagrindin6s funkcijos yr^ kontrol€s ^r prieiiiiros vykdymas. Vyriausybes
atstovui Utenos apskrityje suteikti igaliojimai priZilreti, kaip jam nepavaldus savivaldybiq
administravimo subjektai laikosi Konstitucijos ir istatymq, ar vykdo Lietuvos Respublikos
Vyriausybes sprendimus. Tarnyba padeda Siuos igaliojimus igyvendinti.
3. Atskirq valstyb€s tarnautojq funkcijos, uidaviniai, darbo ir sprendimq
priOmimo tvarka bei atsakomyb€ ndra iSsamiai reglamentuoti. Vyriausybes atstovo igaliojimai,
jq lgyvendinimo tvarka ir teises i5samiai ir aiSkiai reglamentuojami Savivaldybiq administracinds
prieZilros istatyme. Tikrindamas savivaldybiq teises aktus Vyriausybes atstovas vadovaujasi
veiklos prioritetais ir teises aktq vertinimo kriterijais, nustatytais Vyriausybes atstovo veiklos
koordinavimo ir informacijos apie veikl4 pateikimo tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2005 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 11 ,,Del Vyriausybes atstovo veiklos
koordinavimo ir informacijos apie veikl4 pateikimo tvarkos apraSo patvirtinimo" (toliau Vyriausybes atstovo veiklos koordinavimo ir informacijos apie veikl4 pateikimo tvarkos apraSas).
Tarnybos valstybes tarnautojq (Tarnyboje nera darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis)
funkcijos nustatytos jq pareigybiq apra5ymuose: atlieka iSanksting savivaldybes kolegialiq
administravimo subjektq rengiamq teises aktq projektq prreLiirq, analizuoja savivaldybiq tarybq,
mery, administracijq direktorirl, kitq savivaldybes administravimo subjektq priimtus teises aktus ir
kt. Tarnautojai padeda Vyriausybes atstovui Utenos apskrityje atlikti savivaldybiq administracinq
prieZifr4, tadiau neturi igaliojimq priimti kokius nors administracinius sprendimus. Pastebetina, kad
Tarnyboje nera nustatyta valstybes tarnautojq veiklos kontroles tvarkos'
4. Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq
suteikimu ar apribojimu. Tarnybos veikla n€ra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq
papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybds
^r
savivaldyb6s ar savivaldyb€s istaigos pafvirtinimo. Vyriausybes atstovo priimamiems
sprendimams: reikalauti, kad Konstitucijos bltq laikomasi, istatymai biltq igyvendinti, o Lietuvos
Respublikos Vyriausybes sprendimai ivykdyti; siUll'ti neteisdtus savivaldybes administravimo
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subjektq teises aktus panaikinti arba pakeisti; sustabdyti savivaldybes administravimo subjektq
teises aktq vykdym4 ir sandoriq pasira5ymq; nustatyti kit4 Vyriausybes atstovo nurodytq veiksmq
ivykdymo termin4 nereikia kitos valstybes istaigos patvirtinimo.
6. Naudojama valstybes ar tarnybos paslapt! sudaranti informacija. Tamybos veikla
n,ira susijusi su informacijos islaptinimu ar i5slaptinimu, islaptintos informacijos naudojimu ar jos
apsauga ir (ar) atskiri Tarnybos darbuotojai n€ra islaptintos informacijos rengejai arba gavejai.
7. Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustafyta veiklos triikumq.
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamyba ndra atlikusi korupcijos rizikos analizes Tarnyboje.
AtsiZvelgiant i tai, kad Tarnybos savivaldybiq administracines prieZiflros sritis atitinka du
i5 nustatytq kriterijq: pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZilros rykdymas (2 kriterijus) ir
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes ar savivaldybes
istaigos patvirtinimo (5 kriterijus) ir remiantis Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3
dalimi, Tarnybos savivaldybiq administracinds prieZiflros sritis priskirta prie sridiq, kuriose
egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe.
Savivaldybi4 admini stra cinAs prieiiuros veiklo s sr iti e s vertinim us.
Vykdant savivaldybiq administlacing prieZi[r4 yra laikomasi Savivaldybiq administracinds
prieZi[ros istatymo, Vyriausybes atstovo rreiklos koordinavimo ir informacijos apie veikl4
pateikimo tvarkos apra5o ir kitq teises aktq. Per analizuojam4ji laikotarpi nebuvo nustatl'ta Siq teises
aktq paZeidimq. Taip pat nebuvo gauta asmenri skundq, prane5imq, kitokio pobldZio informacijos
del Tarnybos / Vyriausybes atstovo Utenos apskritlje veiklos / priimtq sprendimq teisdtumo,
pagristumo.
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Tarnyboje ndra priimta teises aktq, nustatandiq

I

detalizuojandiq savivaldybiq

administracines prieZiflros vgiksmq, procedurq ar vykdymo formas, tvark4, periodi5kum4, kadangi
Savivaldybiq administracinds prieZi[ros tvarka ir kt. reglamentuojami Savivaldybiq administracinds

prieZiflros istatyme ir Vyriausybes atstovo veiklos koordinavimo ir informacijos apie veikl4
pateikimo tvarkos apra5e.
Vyriausybes atstovo igaliojimai nustatyti Savivaldybiq administracinds prieZifros istatymo
4 straipsnyje, jq igyvendinimo tvarka - 5 straipsnyje'
Vyriausybes atstovas tikrina, ar savivaldybes kolegialiq ir nekolegialiq administravimo
subjektq teises aktai neprie5tarauja istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir
kitiems su istatymq igyvenclinimu susijusierns centriniq valstybinio administravimo subjektq
priimtiems teises aktams (toliau - istatymai ir Vyriausybes sprendimai). Vykdydamas 5i4 funkcij4
Vyriausybes atstovas vadovaujasi Vyriausybes atstovo veiklos koordinavimo ir informacijos apie
veikl4 pateikimo tvarkos apra5o 2.2 papunktyje itvirtintais teises aktq vertinimo kriterijais.
Neteisetus savivaldybes administravimo subjektq teises aktus Savivaldybiq administracines
prieZilros istatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siUloma panaikinti arba pakeisti. Kai
savivaldybes administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti gindijam4 teises akt4, per 10
dienq nuo pranesimo apie atsisakym4 patenkinti teikim4 gavimo dienos kreipiamasi i teism4. Taigi
teises aktuose yra nustatyti aiSkDs savivaldybes administravimo subjektq teises aktq vertinimo
kriterijai, sprendimo priemimo kreiptis i teism4 terminas, 5i sprendim4 priimantis subjektas ,Iarp pat
ai Ski ai aprbr eLta ve iksmq (i galioj imq vykdymo) seka.
Kai savivalclybes aclministravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir istatymq, nevykdo
Vyriausybes sprendimq, Vyriausybes atstovas Savivaldybiq administracines prieZilros istatymo 5
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos b[tq laikomasi, istatymai bfitq
igyvlndinti, o Vyriausybes sprendimai ivykdyti. Sio igaliojimo vykdymo tvarka ir sprendimo
piiemimo kreiptis i teism4 terminas, kai savivaldybes administravimo subjektai atsisako igyvendinti
Savivaldybiq
Jstatym4 ar vykdyti Vyriausybes sprendim4, taip pat ai5kiai reglamentuojami
administracines prieZilros istatyme.
Pastebetina, kad teises aktai nenumato termine, p€r kuriuos Vyriausybes atstovas ar
Vyriausybes atstovo tarnybos darbuotojai atlieka savivaldybes administravimo subjektq priimtq
teises aktq patikrinim4, ar terminq, per kuriuos Vyriausybes atstovas privalo pareikalauti, kad
neigyvenclinami istatymai ar nevykdomi Vyriausybes sprendimai bltq atitinkamai igyvendinti ar
vyldomi, Siq terminq pradZios, todel egzistuoja galimybe piktnaudZiauti - nepagristai delsti atlikti
teises aktq patikrinim4 ar reikalauti igyvendinti istatymus ar vykdyi Vyriausybes sprendimus' Kita
vertus, nustadius konkledius terminus ir del objektyviq prieZasdiq ar ZmogiSkojo faktoriaus nespejus
teises aktq iyertinti ar reikalavimo pateikti per nustatyt4 1aik4. susidarl,tq situacija, kai neatitinkantis
prieZilros
fstatymq ar Vyriausybes sprenclimq teises aktas Zvelgiant i5 savivaldybiq administracines
perspektyvos taptq ,,teisetu" ir prieStarautq savivaldybiq administracines prieZiuros instituto tikslui.
Vyriausybes atstovas Savivaldybiq aclministracinds prieZiDros istatymo 5 straipsnio 3
dalyje nustatyta tvarka atlieka i5anksting savivaldybes kolegialiq administravimo subjektq rengiamq
teises aktq projektq prieZilr4. Remiantis Vyriausybes atstovo veiklos koordinavimo ir informacijos
apie veikia put.iti*o tvarkos apra5o 2.1.3 papunkdiu, Si veikla yra prioritetine. PaZymetina, Si
funkcija yra prevencine. J4 vykdant siekiama i5 anksto, dar prieS priimant teises aktus prane5ti apie
pastebetus teises aktq projekto neatitikimus istatymams ar Vyriausybes sprendimams ir tokiu bldu
i$vengti neteisetq teises aktq priemimo. Karlu Sios funkcijos vykdymas padeda atlikti jau priimtq
teises aktq vertinim4. Kadangi 5i funkcija yra pagalbinio pobfidZio, o Vyriausybes atstovas bet
kuriuo atve.iu privalo tikrinti savivaldybes administravimo subjektq priimtus teises aktus, man14ina,
kad ios vykdymo ypad detalus reglamentavimas yra netikslingas.
Jeigu savivalclybes administravimo subjektai prieme teises aktus, kuriais remiantis gali bmi
sudaromi neteiseti ir viesqji interesq paLeidLiantys sandoriai, arba jeigu savivaldybes
administravimo subjektai prieme teises aktus, kurie gali paZeisti vie54ii interes4, Vyriausybes
atstovas Savivaldybiq administracines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka gali
savo potvarkiu sustabdyti tokiq savivaldybes administravimo subjektq teises aktq vykdym4 ir

sandoriq pasiraSym4. Savivaldybiq administracines prieZiuros istatymo 5 straipsnio 4 dalyje
nustatyta detali Sios funkcijos vykdymo tvarka, numatanti atliekamus veiksmus ir jq terminus. To
paties straipsnio 6 dalis nustato, jog manydamas, kad savivaldybes administravimo subjekto priimti
teises aktai ar veiksmai (neveikimas) paLeidLia vieS4ji interes4, Vyriausybes atstovas,
nepasinaudojgs ar negalejgs pasinaudoti teises akto sustabdymo teise, tokius teises aktus ar
veiksmus (neveikim4) skundZia teismui per vien4 menesi nuo vieSojo intereso paZeidimo
paai5kejimo dienos. Pastebetina, kad visq pirma, istatyminis reglamentavimas suteikia galimybg
nepasinaudoti teises akto sustabdy'mo teise, nesusiedamas to su jokiomis objektyviomis
aplinkybemis. Visq antra, teises aktq ar veiksmq (neveikimo) apskundimo teismui termino
skaidiavimo pradLia yra neai5ki, lemiam4 reikSmg turi subjektyvus kriterijus - paai5kejimas. Tai
sudaro galimybg piktnaudZiauti - nestabdyti vieSqji interes4 paLeidLiandio teises akto, praleisti
teises aktq ar veiksmq (neveikimo) apskundimo teismui terminus. Kita vertus, istatymai nepateikia
vieSojo intereso s4vokos apibreZimo, o teismq praktikoje viesasis interesas suprantamas kaip
daugiaaspektis, kuriam bfldingas kitimas, todel nera imanoma per gana trump4laik4 ivertinti ar tam
tikras teises aktas ar veiksmai (neveikimas) paLeidLia bfltent vie5Eji interes4 ir i5kart imtis
istatymuose numatytq jo gynimo priemoniq.
Savivaldybiq administracines prieZiiiros istatymo 6 straipsnio I dalies 5 punktas
Vyriausybes atstovui suteikia teisg nustatyti kit4 Vyriausybes atstovo nurodytq veiksmq ivykdymo
termin4, jeigu gautas pagal kompetencij4 savivaldybes administravimo subjekto motlvuotas
pra5ymas 5i termin4 pratgsti. PaZymetina, kad nei Savivaldybiq administracines prieZilros
istatymas, nei kiti teises aktai nenustato aplinkybiq, kurioms esant, galetq bflti atidedamas,
pavyzdLiui. teikimo ar reikalavimo ivykdymo terminas. Nesant numatytq konkrediq aplinkybiq
(kriterijq), atsiranda tikimybe, kad Vyriausybes atstovas nepagristai ilgam terminui atides teikimo
ar reikalavimo ivykdymo termin4 ir taip suteiks galimybg savivaldybiq administravimo subjektams
nesilaikyti istatymq ar Vyriausybes sprendimq.
Kaip mineta, Tarnybos (joje dirbandiq valstybes tarnautojq) paskirtis - padeti Vyriausybes
atstovui atlikti savivaldybiq administracing prieZiDr4. Tarnybos valstybes tamautojq funkcijos
nustatytos jq pareigybiq apra5ymuose, su kuriais valstybes tamautojai supaZindinami pasira5ytinai:
atlieka iSanksting savivaldybiq kolegialiq administravimo subjektq rengiamq teises aktq projektq
prieZilrq bei analizuoja savivaldybiq tarybq, ffienl, administracijos direktoriq, kitq savivaldybiq
vieSojo administravimo subjektq priimtus teises aktus; rengia motyvuotq teikimq, reikalavimq,
potvarkiq, Vyriausybes atstovo priimarnq teises aktq, ra3tq projektus; rengia pra5ymq, ie5kiniq,
atsiliepimq teismams projektus ir kt. Patikrinus savivaldybiq kolegialiems administravimo
subjektams priimti teikiamus teises aktq projektus, Sie projektai pateikiami Vyriausybes atstovui.
Tarnybos valstybes tarnautojai kontroliuoja, kad savivaldybes laiku pateiktq priimtq tarybq
sprendimq, merq potvarkiq, savivaldybiq administracijq direktoriq isakymq kopijas. Siq teises aktq
kopijos pateikiamos kiekvien4 menesi. Nustadius, kad savivaldybes administravimo subjekto
priimtas teises aktas neatitinka istatymq ar Vyriausybes sprendimq, taip pat nustadius, kad
savivaldybes administravimo subjektas neigyvendina istatymq, nevykdo Vyriausybes sprendimq,
apie tai informuojamas Vyriausybes atstovas. Vyriausybes atstovui pritarus ar pavedus, Tarnybos
valstybes tarnautojai rengia reikalavimq ir teikimq projektus, taip pat kontroliuoja pateiktq
reikalavimrl ir teikimq Vykdymo terminus. Savivaldybes administravimo subjektui atsisakius
patenkinti teikim4 ar ivykdyti reikalavim4 ar nustatytu terminu neprane5us apie priimt4 sprendim4,
informuojamas Vyriausybes atstovas, kuriam pavedus Tarnybos valstybes tarnautojas rengia
praSym4, parei5kimq ar ieSkini teisnui. Tarnybos valstybes tarnautojq tam tikrq funkcijq vykdymas
paskirstytas atsiZvelgiant i savivaldybes administravimo subjektq teises aktq ruSis (tarybq
sprendimai, menl potvarkiai. administracijq direktoriq isakymai), taip pat savivaldybes, tadiau
paZymetina, kad Sis paskirstymas ndra konkrediai ir tiksliai itvirtintas Tarnybos vidaus aktu.
Kaip matyti, sprendimus savivaldybiq administracines prieZiDros veiklos srityje priima
i5imtinai Vyriausybes atstovas. AtsiZvelgiant i tai, kad Tarnybos valstybes tarnautojai neturi, o ir
Savivaldybiq administracines prieZilros istatymas nenumato galimybes suteikti igaliojimq
sprendimus priimti asmeni5kai, darytina i5vada, kad Tarnybos valstybes tarnautojams nesuteikti per
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plat[s igaliojimai veikti savo nuoZi[ra. Del Sios prieZasties bei maLo Tamybos valstybes tarnautojq
,mieiu* (Tarnyboje dirba tik trys tarnautojai, iskaitant Tarnybos vadov4) Tarnyboje nera tikslinga
nustatyti valstybes tarnautoj q veiklos kontroles tvark4'
Siulymai korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar paialinti, didelei korupciios pasireiikimo
tikimybei Jalinti:
1. Svarstyti aplinkybiq (kriterijq), kuriems esant, galetq bflti atidedamas teikimo ar
reikalavimo ivykdymo terminas, nustatymo Savivaldybiq administracines prieZilros istatyme
tikslingum4.
2. Tarnybos viclaus aktu itvirtinti Tamybos veiklos praktikoje egzistuojanti valstybes
subjektq
tarnautojq tam tikrqjq vykdomq funkcijq paskirstymqpagal savivaldybes administravimo
taip pat
teises aktq r[Sis (tarybq-sprendimai, menlpotvalkiai, administracijq direktoriq isakymai),
savivaldybes.

Vyriausybes atstovas Utenos apskrityje

Ligita KulieSaite, tel. (8 389) 58932, el. p. ligita'kuliesaite@ln'.lt
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