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IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO
VILNIAUS APSKRITYJE TARNYBOJE
2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 3
Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyboje (toliau – Tarnyba) vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 5
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, 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, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizuotas laikotarpis: 2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 29 d.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Tarnybos patarėja Ingrida Vengelienė.
Tarnybos funkcijos ir veiklos organizavimas vertinamuoju laikotarpiu nesikeitė, todėl
nesikeitė ir veiklos sritys (savivaldybių administracinė priežiūra, mažos vertės viešieji pirkimai,
turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo), kuriose nenustatyta arba nustatyta minimali
korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Analizuojamu laikotarpiu Tarnyboje nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų, kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta
administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, todėl Tarnybos veikloje KPĮ 6
straipsnio 4 dalies 1 punkto kriterijaus požymių nėra. Tarnybos veikla nėra susijusi su leidimų,
nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu ir veikloje nėra naudojama
valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija, todėl Tarnybos veiklai nėra taikomi KPĮ 6
straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nustatyti kriterijai.
Tarnybos veikla formaliai atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punkto kriterijus, tačiau
atsižvelgiant į korupcijos riziką nuolat mažinančius veiksmus, korupcijos pasireiškimo tikimybė
šioje veiklos srityse yra minimali kaip ir Tarnybos 2016 m. atliktos korupcijos pasireiškimo
tikimybės analizėje. O atsižvelgiant į tai, jog Tarnybos valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuota teisės aktuose
Tarnybos veikloje KPĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punkto kriterijaus požymių nenustatyta.
Tarnyba 2016 m. atlikusi korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir nustačiusi veiklos
sritis, kuriose egzistuoja minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikė Specialiųjų tyrimų
tarnybai išvadą (2016-10-10 raštas Nr. 3-211). Išanalizavusi pateiktą išvadą Specialiųjų tyrimų
tarnyba 2016-11-10 raštu Nr. 4-01-8341 informavo Tarnybą, jog įvertinusi pateiktus duomenis bei
įgyvendinamas ir planuojamas priemones, kurios vertinamos kaip pakankamai efektyvios
korupcijos rizikai suvaldyti ir mažinti, priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės veiklos
srityse, kurios buvo nagrinėtos išvadoje bei pasiūlė reguliariai atnaujinti bei papildyti interneto
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svetainės skiltį ,,Korupcijos prevencija“. Įvertinus tai, Tarnyba neatitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalies
7 punkto kriterijaus požymių.
Tarnyba, atsižvelgdama į anksčiau atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę bei
Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas rekomendacijas (2016-11-10 raštas Nr. 4-01-8341) ir
reaguodama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016-06-30 raštą Nr. 1D-4136(31)
,,Dėl Vyriausybės atstovų savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo‘‘, kuriame siūloma,
atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2016-03-30 antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-012511, Vyriausybės atstovams apskrityse parengti ir artimiausiu metu patvirtinti vidinius teisės aktus,
kuriais būtų nustatomos konkrečios vykdomų funkcijų atlikimo procedūros, terminai, savivaldybės
teisės aktų (teisės aktų projektų) vertinimo kriterijai, 2016-2017 metais įgyvendino šias priemones,
mažinančias korupcijos pasireiškimo tikimybę analizuotose veiklos srityse:
- patvirtintas Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos išankstinės savivaldybių
kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūros procedūrų aprašas
(Vyriausybės atstovo 2016-12-27 potvarkis Nr. V-9 ,,Dėl Vilniaus apskrities savivaldybių
administracinės priežiūros procedūrų Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyboje‘‘);
- patvirtintas Vilniaus apskrities savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų
priežiūros procedūrų aprašas (Vyriausybės atstovo 2016-12-27 potvarkis Nr. V-9 ,,Dėl Vilniaus
apskrities savivaldybių administracinės priežiūros procedūrų Vyriausybės atstovo Vilniaus
apskrityje tarnyboje‘‘);
- trys tarnybos darbuotojai 2016 m. lapkričio 24-25 d. dalyvavo mokymuose (seminare)
korupcijos prevencijos tema ,,Nulinė dovanų politika“;
- atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitė teisės aktai reglamentuojantys
viešuosius pirkimus, Vyriausybės atstovo 2017-07-21 potvarkiu Nr. V-3 patvirtintas Vyriausybės
atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, paskirtas
pirkimo organizatorius;
- atnaujinta ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 ,,Dėl
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“ 172
punkto reikalavimus papildyta reikiama informacija Tarnybos interneto svetainės skiltis ,,Korupcija
prevencija“.
Įvertinus tai, jog korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali ir siekiant šalinti galimas
prielaidas korupcijai atsirasti, nuolat ir maksimaliai valdomos korupcijos pasireikšimo rizikos,
darytina išvada, jog Taryboje taikomos priemonės korupcijos rizikos veiksniams valdyti yra
pakankamos.
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