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1. KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS APIMTIS IR METODAI
Plungės rajono savivaldybėje šioje veiklos srityje korupcijos rizikos analizė atlikta pirmą
kartą.
Analizuotas 2014 m. sausio mėn. – 2017 m. sausio mėn. laikotarpis.
Tikslai:
Nustatyti ir įvertinti korupcijos rizikos veiksnius Savivaldybei organizuojant vietinės
reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) bei priežiūros procedūras ir vykdant
jų įgyvendinimo kontrolę, pateikti pasiūlymus, kurie galėtų padėti valdyti nustatytus korupcijos
rizikos veiksnius, taip pat didintų korupcijos prevencijos veiksmingumą.
Uždaviniai:
1. Nustatyti Savivaldybės lygmens teisinio reglamentavimo trūkumus, organizuojant vietinės
reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūras ir vykdant
jų įgyvendinimo kontrolę bei užtikrinant saugų eismą.
2. Išanalizuoti Savivaldybės pateiktus dokumentus, kuriuose atsispindi Savivaldybės veikla
vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) veiklos ir priežiūros srityje
ir praktinis jų atlikimas bei nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius.
3. Pasiūlyti analizuojamose Savivaldybės veiklos srityse korupcijos riziką ir jos veiksnius
mažinančias priemones.
Objektas: Plungės rajono savivaldybės veikla, organizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių
rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūras ir jų įgyvendinimo kontrolę
reglamentuojantys teisės aktai ir Savivaldybės vykdytų administracinių procedūrų dokumentai.
Subjektas: Plungės rajono savivaldybė.
Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:
1. Teisės aktų ir administracinių procedūrų dokumentų turinio analizė.
2. Interviu metodas (Savivaldybės valstybės tarnautojams pateikti klausimai).
3. Viešai prieinamos informacijos stebėjimas ir analizavimas, Savivaldybės interneto
tinklalapyje (www.plunge.lt) skelbiami Savivaldybės veiklos planavimo dokumentai, skelbiama
informacija apie Savivaldybės veiklą, teikiamas paslaugas vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūros, įrengimo, remonto ir darbų organizavimo srityse.
Atliekant korupcijos rizikos analizę surinkta, analizuota ir vertinta:
1. Išvados dėl korupcijos rizikos analizės 1 priede nurodyti teisės aktai ir dokumentai.
2. Plungės rajono savivaldybės mero 2016-03-30 raštu Nr. AS-1840 pateikta informacija,
saugoma STT Klaipėdos valdyboje.
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3. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 15 punkte nurodyti duomenys (motyvuota
korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija, sociologinių tyrimų duomenys
(„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“1), viešojoje erdvėje (regioninėje spaudoje) reikšta nuomonė
nagrinėjama tema, galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus analizuojamose srityse,
darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija, darbuotojų ir
padalinių priežiūros ir kontrolės lygis, reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos, analizuojamose
procedūrose dalyvaujančių darbuotojų rotacijos lygis, atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių
dokumentavimo reikalavimai, teisės aktų priėmimo ir vertinimo sistema, Savivaldybės veiklos ir
jos dokumentų viešumas ir prieinamumas visuomenei.
4. Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt, Automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje http://lakd.lrv.lt/, Viešųjų pirkimų
tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt, Centrinės perkančiosios organizacijos interneto
svetainėje http://www.cpo.lt/ ir kitose viešose interneto svetainėse skelbiama informacija, susijusi
su analizuojama Plungės rajono savivaldybės veiklos sritimi.
5. Per susitikimus su Plungės rajono savivaldybės administracijos tarnautojais bei kitais
asmenimis, taip pat elektroniniu paštu ar telefonu pateikta informacija apie darbo praktiką
analizuojamoje veiklos srityje.
Korupcijos rizikos analizės išvados padarytos remiantis nurodytų dokumentų ir duomenų
analize. Jei Savivaldybė prašomų pateikti dokumentų ar duomenų nepateikė, buvo laikoma, kad jų
nėra.
2. SAVIVALDYBĖS VEIKLA SKIRSTANT IR NAUDOJANT KELIŲ PRIEŽIŪROS IR
PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠAS, SKIRTAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR
GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO
SĄLYGOMS UŽTIKRINTI
2.1. Kelių (gatvių) sistema, valdymas, remontas ir priežiūra

Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (toliau – Kelių įstatymas) nustatyta, kad pagal
nuosavybės formas keliai yra skirstomi į priklausančius valstybei, savivaldybėms ir fiziniams bei
juridiniams asmenims. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei,
todėl juos patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija
(toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija arba LAKD) prie Susisiekimo ministerijos. LAKD,
siekdama pagrindinių veiklos tikslų, nustatytų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m.
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 pavirtintuose nuostatuose (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3-179

1

Savivaldybes, kaip labiausiai korumpuotas institucijas, nurodė 22 proc. gyventojų ir 20 proc. įmonių atstovų.
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redakcija). T.y., įgyvendinti valstybės politiką valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros ir
saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose bei organizuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą,
priežiūrą bei plėtrą.
Atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę,
Lietuvos Respublikos keliai skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Kelių
įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad už valstybinės reikšmės kelių tvarkymą ir priežiūrą, taip pat už
gatvių, kuriomis per miestus (išskyrus miestų savivaldybių teritorijose) ir miestelius eina
magistraliniai ir krašto keliai, važiuojamosios dalies ir statinių priežiūrą atsakinga Susisiekimo
ministerija. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms,
todėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkte yra įtvirtinta
savivaldybių savarankiška, t. y. įstatymų nustatyta (priskirta) funkcija – savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.
Vidaus keliai (fizinių ar juridinių asmenų reikmėms naudojami keliai (pvz., miškų,
nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių
įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams), gali
priklausyti tiek valstybei, tiek savivaldybėms, tiek kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.
Kelių įstatymas (6 straipsnis) numato, kad keliai numeruojami ir pavadinimai jiems suteikiami
sudarant kelių sąrašus, o vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos. Vietinės
reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo funkcijos
turinys yra apibrėžiamas Kelių įstatyme, nustatančiame automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir
naudojimosi jais teisinius pagrindus, o eismo saugumo automobilių keliais teisinius pagrindus,
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, už kelių
priežiūrą atsakingų asmenų teises ir pareigas nustato Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
Visi keliai, nepaisant to, kokia jų žinybinė priklausomybė sudaro bendrą kelių tinklą, todėl
gyventojų galimybę susisiekti, taip pat jų verslo ir transporto paslaugų gavimo galimybes lemia
bendra visos kelių infrastruktūros būklė.
Kelių įstatymo 16 straipsnyje nustatyta, kad kelių ir statinių projektavimas, tiesimas, statyba,
rekonstravimas, taisymas (remontas) ir priežiūra yra finansuojama įstatymų nustatyta tvarka, o
vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir
priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar) valdytojai. Nors vietinės reikšmės keliai ir
gatvės yra savivaldybių nuosavybė, tačiau jų plėtra ir priežiūra daugiausia yra finansuojama
valstybės lėšomis. Pažymėtina, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšų
dalis, skiriama savivaldybių vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti, yra ribota,
kadangi tiesiogiai priklauso nuo bendrų šios Programos finansavimo lėšų, kurios sukaupiamos
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (toliau - KPPPFĮ)
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nustatyta tvarka (pvz., 2017 m. visų Lietuvos savivaldybių vietinės reikšmės keliams skirta 82 390
tūkst. eurų, 2016 m. - 85 966 tūkst. eurų, o 2015 m. – 88 588 tūkst. eurų). Įstatymas numato, kad
programos finansavimo lėšos gali būti naudojamos automobilių keliams, tiltams, viadukams,
estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių statiniams projektuoti, statyti, tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), inventorizuoti, prižiūrėti, kelių technikos, technologijos,
transporto ir kitoms gamybos priemonėms įsigyti, kelių ir tiltų tyrimų, statinio statybos techninei
priežiūrai, statinio saugos ir paskirties valstybinei priežiūrai atlikti ir pan. T. y, tik KPPPFĮ
numatytoms reikmėms finansuoti.
Vadovaujantis Kelių priežiūros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybės
atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo, bei priežiūros darbų ir saugaus eismo
užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą,
organizuoja techninę jų priežiūrą (6 punktas), o vietinės reikšmės vidaus kelių savininkai
(valdytojai) atlieka šių kelių taisymo bei priežiūros darbų užsakovo funkcijas, vykdo šių kelių
naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą (7 punktas). Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme įtvirtintos normos numato galimybę statytojui (užsakovui) pasirinkti statybos
organizavimo būdą: rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio
statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams, taip pat –
pasirinkti statinio projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus, rangovus, statinio statybos
valdytojus ir statybos produktų gamintojus, importuotojus, platintojus savo nuožiūra ar konkurso
tvarka (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), o statinio projektavimo ir statybos darbams, kurių
viešasis pirkimas yra privalomas – Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas), nustatyta tvarka, organizuojant viešąjį konkursą.
Pagrindinis Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių finansavimo
šaltinis yra Kelių priežiūros ir plėtros programa (toliau – KPPP). Šios programos finansavimo ir
administravimo vykdytoja yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos,
kuri priima įsakymus dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo sąrašo patvirtinimo
ir su Programos lėšų gavėjais pasirašo finansavimo sutartis. Tokio pobūdžio sutarčių objektas yra
apmokėjimas už kokybiškai atliktus darbus KPPP lėšomis nustatyta tvarka ir terminais.
Kelių transporto priemonių koncentracija Plungės rajono vietinės reikšmės kelių tinkle yra
12 proc. didesnė nei Lietuvos vidurkis ir 1 proc. didesnė nei Telšių apskrityje, tačiau dėl
nepakankamai išvystyto vietinės reikšmės kelių tinklo bei sąlyginai mažo vietinės reikšmės kelių su
pagerinta danga ilgio, Plungės rajono savivaldybėje yra neužtikrinamos palankios sąlygos kelių
transporto plėtrai, o vietinės reikšmės kelių būklė yra prasta. Todėl Savivaldybei įgyvendinant
vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros ir priežiūros priemones, yra labai svarbu
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visas gautas lėšas kuo racionaliau paskirstyti ir planingai bei efektyviai panaudoti. Nacionalinėje
kovos su korupcija 2015-2025 m. programoje2, siekiant

didesnio viešojo sektoriaus valdymo

efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio
valstybės tarnybos atsparumo korupcijai, numatyta didinti valstybės tarnybos skaidrumą ir
atsakingumą, sukuriant valstybės ir savivaldybių įstaigų išlaidų ir pajamų viešinimo sistemą, taip
sudarant geresnes sąlygas visuomenės kontrolei. S skaidrus ir motyvuotas visų gaunamų lėšų
paskirstymas,

aiškus,

išsamus

ir

visuomenei

suprantamas

jų

panaudojimo

procedūrų

reglamentavimas savivaldybių vidaus teisės aktuose turi didelę reikšmę ne tik užtikrinant gerą
vietinės reikšmės kelių būklę, bet ir formuojant antikorupcinę aplinką.
2.2. Plungės rajono savivaldybės kelių sistema
Plungės rajono susisiekimo sistemą sudaro valstybinės reikšmės ir vietinių automobilių
kelių tinklas. Galima teigti, kad Plungės rajono savivaldybės kelių infrastruktūros tinklas yra gerai
išplėtotas, magistralinis (Šiauliai-Palanga) ir visi valstybinės reikšmės krašto keliai turi
asfaltbetonio dangą, o vietinės reikšmės kelių ilgis, tenkantis 1000-ui ha savivaldybės teritorijos yra
7 proc. didesnis, nei Lietuvos Respublikos vidurkis, tačiau kelių su patobulinta danga ilgis Plungės
rajone yra 31 proc. mažesnis nei Lietuvoje ar Telšių apskrityje.
2017 m. sausio 1 d. duomenimis Plungės rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių tinklo
ilgis: 1485,82 km, kurį sudaro: su asfaltbetonio danga – 123,96 km, su žvyro danga – 637,36 km,
gruntiniai keliai- 724,52 km.
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Keliai su patobulinta danga
49,1

Žvyro keliai
42,9

Grunto keliai

1 pav. Kelių sudėtis Plungės rajono savivaldybėje.
2

Lietuvos Respublikos Seimo 2015-03-10 nutarimas Nr. XII-1537.
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Plungės rajono savivaldybės taryba, vykdydama

Kelių įstatymo 6 straipsnio 4 dalies

nuostatą, Plungės rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) sąrašą patvirtino 2013 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr.T1-222. Šiuo sprendimu taip pat buvo patvirtinti Plungės rajono savivaldybės kelių
(gatvių) informacinės sistemos nuostatai. Kelių ir gatvių informacinės sistemos duomenys
skelbiami viešai Plungės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje3 ir Regionų geoinformacinės
aplinkos paslaugos (www.regia.lt) puslapyje.
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-1 (2014 m.
sausio 23 d. sprendimo Nr. T1-4 redakcija) patvirtintame Plungės rajono savivaldybės 2010-2020
metų strateginės plėtros plane4 pirmojo prioriteto (1.Rajono infrastruktūra) pirmojo tikslo (1.1.
Vykdyti subalansuotą susisiekimo sistemos plėtrą) pirmuoju uždaviniu numatyta: „1.1.1. Pagerinti
kelio dangą rajono valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose ir sumažinti transporto srautus“, tačiau
priemonių plane iš 16 priemonių, kuriomis būtų numatyta pagerinti kelių dangą (1.1.1.1 – 1.1.1.16),
tik keturių priemonių įgyvendinimo organizatoriumi ir vykdytoju numatyta Plungės rajono
savivaldybė (Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyrius) ir tik viena
priemonė (1.1.1.15), skirta vietinės reikšmės keliams kapitališkai remontuoti ir rekonstruoti ir joje
numatyta įgyvendinti Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programą bei
rekonstruoti apie 40 km gatvių. Kitose Strateginės plėtros plano priemonėse darbai yra numatyti
vykdyti valstybinės reikšmės keliuose, tad priemonių organizatorius ir vykdytojas – VĮ „Telšių
regiono keliai“ (nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įmonė reorganizuota į VĮ „Kelių priežiūra“ Telšių
padalinį).
2.3. Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros
darbų programavimas ir finansavimas
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ir Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatymo nuostatų turinio analizė, taip pat šių įstatymų įgyvendinamųjų
teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos naudojamos pagal
kiekvienais metais savivaldybių pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus
objektų sąrašus. Už svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo objektų
suderinimą, darbų kokybės priežiūros kontrolę atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija, o už

3
4

http://plunge.lt/go.php/lit/Savivaldybes-keliai-gatves/2
http://plunge.lt/go.php/lit/Ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/1
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„(...) objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų parengimą (...)“ ir „(...) lėšų tikslinį
panaudojimą atsako savivaldybės ir atitinkamos institucijos (...)“5.
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnyje („Eismo
saugumo užtikrinimas“) yra nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius, užtikrindamas
eismo saugumą,

tvirtina savivaldybės eismo saugumo programą, sudaro savivaldybės eismo

saugumo komisiją,

(...) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto

infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu, organizuoja
kelių saugumo audito, poveikio kelio saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, didelio
avaringumo ruožų ir saugumo lygio nustatymo kelių tinkle atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir
gatvėse (...).
Plungės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyriaus 2014 ir 2015 m. atlikto vidaus audito išvadose, dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų panaudojimo, teiktose Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos
teigiama, kad KPPP lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti buvo naudojamos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintus
objektų sąrašus, o atliktų darbų priėmimo aktuose nurodyti darbai atitinka Kelių direkcijai
pateiktose paraiškose KPPP finansavimui gauti nurodytus darbus. Iš to daromos išvados, kad
Savivaldybei iš KPPP skirtos lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti
ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti buvo panaudotos pagal paskirtį6.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose yra
reglamentuoti tik KPPP lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šaltiniai ir objektų, kuriems gali būti
panaudojamos tokio pobūdžio lėšos, sąrašas bei KPPP lėšų panaudojimo tvarka, galima teigti, kad
įstatymų leidėjas suteikia didelius diskrecinius įgaliojimus vietinės reikšmės kelių ir gatvių
savininkams ir (ar) valdytojams (šiuo atveju – savivaldybėms), patvirtinti vidaus teisės aktus,
reglamentuojančius KPPP finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo
tvarką (KPPP lėšomis finansuotinų objektų atrankos procedūras). O tai laikytina korupcijos rizikos
veiksniu, nes LAKD, nors ir yra KPPP finansavimo ir administravimo vykdytoja 7, negali nurodyti
lėšų gavėjams, kokiems konkretiems objektams ir priežiūros darbams jos turi būti panaudotos.

5

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005-04-21 nutarimu Nr. 447, 6 punktas.
6
Plungės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2014-02-27 ir 201503-04 išvados.
7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-21 nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ 3 p.
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Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu nustatyta, kad analizuojamuoju laikotarpiu galiojo
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr.T1-10-204 patvirtinta
2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programa, kurioje
buvo išskirti 3 prioritetiniai lygiai: P1, P2, P3 ir išvardintos rekonstruotinos gatvės (keliai),
nurodant jų ilgį metrais ir planuojamus rekonstrukcijos kaštus. Iš viso pagal šią programą buvo
suplanuota rekonstruoti 54,260 km gatvių (kelių). Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros
ir priežiūros programa buvo parengta atsižvelgiant į 2007 m. Plungės rajono savivaldybės
užsakymu atliktą planuojamų

2007-2013 m.

rekonstruoti

vietinės

reikšmės

transporto

infrastruktūros objektų galimybių studiją. Programos galiojimui pasibaigus, tik dalis joje įrašytų
kelių (gatvių) buvo rekonstruota ar suremontuota, todėl vadovaujantis 2014-2016 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.
T1-26, Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programa 2014 m. rugsėjo
25 d. sprendimu Nr. T1-222 buvo patikslinta, iš sąrašo išbraukiant jau įgyvendintus kelių ir gatvių
rekonstrukcijos projektus bei papildant sąrašą naujais objektais. Taip pat buvo pakeistas sprendimo
pavadinime nurodytas programos galiojimo laikotarpis iš „2007 – 2013“ į „2014-2020“. Plungės
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T1-37 programa buvo patikslinta
(litais nurodytus rekonstrukcijos kaštus pakeičiant eurais) ir papildyta naujais objektais. Pagal šią
programą iš viso iki 2020 metų suplanuota rekonstruoti 107,18 km gatvių (kelių) už 38741,36 tūkst.
Eur sumą (miesto seniūnijoje: P1 – 3177,25 tūkst. Eur, P2-2357,90 tūkst. Eur, P3-814,40 tūkst. Eur;
P-1431,16 tūkst. Eur; E (einamiesiems darbams) - 4963,60 tūkst. Eur; kaimo seniūnijose: P1 –
7885,43 tūkst. Eur, P2-9038,23 tūkst. Eur, P3-6625,39 tūkst. Eur, P-2354,90 tūkst. Eur).
Visų šių programų tikslas - užtikrinti esamo Plungės rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių
tinklo priežiūrą, gerinti eismo saugumą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, gerinti vietinės
reikšmės kelių ir gatvių būklę bei plėsti juos, panaudojant KPPP, Savivaldybės biudžeto, Europos
Sąjungos paramos ir kitas lėšas.
Paskirstant lėšas, vadovaujamasi Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų
naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d.
nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 20
redakcija), kuriame nurodoma, kad ne mažiau kaip 40 procentų skirtų Programos lėšų turi būti
panaudota kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir
kapitalinį remontą ir ne mažiau kaip 5 procentai – saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės
keliuose (gatvėse) finansuoti. Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų, skirtų Plungės
rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas buvo patvirtintas
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Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.T1-68 (su vėlesniais
papildymais).
Plungės rajono savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-109 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr.T1-68 patikslinimo ir
Plungės rajono savivaldybei 2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti skirtų lėšų
paskirstymo“

3 punktu, 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-235 „Dėl Plungės rajono

savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai papildomai skirtų lėšų paskirstymo“ 2 punktu
Savivaldybės administracijos direktorių įgaliojo tvirtinti, o prireikus – pakeisti ar papildyti objektų
darbų ir paslaugų sąrašus.
Įvertinus nustatytą teisinį reglamentavimą ir Savivaldybės veiklą vietinės reikšmės kelių
(gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo srityje,
nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai:
1. Nepakankamai reglamentuota teisinio reguliavimo apimtis dėl lėšų paskirstymo, nes
nėra numatytų aiškių lėšų paskirstymo kriterijų (kiekybinių ar kokybinių), nustatytų objektų
atrankos prioritetų, kurie turėtų lemiamą reikšmę priimant sprendimus dėl lėšų skyrimo
konkrečioms seniūnijoms kelių ir gatvių priežiūrai, remontui ar rekonstrukcijai.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės
reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos apraše neaptariamos aplinkybės, kurioms esant
Savivaldybės administracijos direktorius gali pakeisti finansuojamų objektų sąrašą (8 p. - esant
būtinumui). Pvz., kai kuriuose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose dėl Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo pakeitimo (pvz., 2015 m.
birželio 16 d. Nr. D-433, 2015 m. spalio 22 d. Nr. D-763, 2015 m. gruodžio 2 d. Nr. D-904)
nenurodomas objektų sąrašo pakeitimo teisinis pagrindas, neargumentuojama pakeitimo būtinybė,
nenurodoma įsakymo apskundimo tvarka).
Plungės rajono savivaldybės administracijos tarnautojų teigimu, vietinės reikšmės keliams
remontuoti ir prižiūrėti naudojamos tik Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
skiriamos lėšos. Kadangi ne mažiau, kaip 50 proc. KPPP lėšų privalu skirti kapitalo investicijoms į
vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą, likusių lėšų užtenka
tik kosmetiškai tvarkyti vietinės reikšmės kelius (t.y., du kartus per metus nugreideriuoti
seniūnijoms priskirtus žvyrkelius, juos pažvyruoti), tačiau nebelieka lėšų asfaltavimo ar didesnės
apimties remonto darbams.
2016 m. gegužės 26 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-140 buvo
patvirtintas 2014-2020 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros
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programos įgyvendinimo tvarkos (toliau – Įgyvendinimo tvarkos) aprašas8. Atkreiptinas dėmesys,
kad šio sprendimo preambulėje, kaip teisinis pagrindas, be Vietos savivaldos įstatymo atitinkamų
straipsnių, yra nurodomas ir Plungės savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr.
T1-222 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.T1-10-204
„Dėl 2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos
patvirtinimo“ pakeitimo“9, kuriuo iš esmės buvo patvirtinta naujojo laikotarpio, t. y. 2014-2020
metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programa. Tačiau
Įgyvendinimo tvarkos aprašo 4 punkte10 , be kita ko, yra nustatoma 2014-2020 metų Plungės rajono
gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos (t.y., to dokumento, kuriuo buvo
vadovaujamasi rengiant Įgyvendinimo tvarką) papildymo ir (ar) tikslinimo tvarka. Įgyvendinimo
tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta, kad: „Plungės rajono savivaldybės remontuotini objektai,
planuojant tiesimo ar rekonstrukcijos darbus (kapitalo investicijos), parenkami atsižvelgiant į
Programoje patvirtintą jų eilės tvarką“. Įgyvendinimo tvarkos aprašo Bendrųjų nuostatų 1 punkte
teigiama, kad: (...) aprašu siekiama užtikrinti efektyvų ir tikslingą Plungės rajono savivaldybės
biudžeto, valstybės biudžeto bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Plungės rajono
savivaldybei keliams ir gatvėms tiesti, remontuoti ir prižiūrėti, naudojimą“, o 2 punkte – kad:
„Aprašu nustatoma lėšų naudojimo, Programos papildymo naujais objektais, jos tikslinimo
tvarka“.
Manytina, kad tokia situacija yra ydinga korupciniu požiūriu, kadangi skirtingų subjektų
siūlomi priimti ar priimami sprendimai gali būti grindžiami ir motyvuojami skirtingais tos pačios
juridinės galios dokumentais. Taip pat yra abejotina minėto sprendimo atitiktis Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 patvirtintoms Teisės
aktų rengimo rekomendacijoms, nes teisės akto pavadinimas neatspindi teisės reguliavimo dalyko, o
aptariamo sprendimo („Dėl 2014-2020 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir
priežiūros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) aiškinamajame rašte teigiama,
kad: „Vadovaujantis šio Tvarkos aprašo nuostatomis, bus keičiamas Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.T1-10-204 „Dėl 2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir
8

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e78852a023e611e684adf059272c7587
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 30
punktu, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Plungės rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.T1-10-204 „Dėl 2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir
kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti 2014-2020 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimo
tvarkos aprašą (pridedama)“.
10
„2014-2020 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos papildymo ir (ar)
tikslinimo tvarka (...).
4.1. Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programa pildoma ir (ar) tikslinama atsiradus
aplinkybėms (...)“.
9
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kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų objektų
sąrašo eiliškumas arba papildomas naujais objektais“.
2. Neatliktas Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos
įgyvendinimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinis vertinimas.
Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu nerasta duomenų, kad Aprašas, prieš jį priimant,
buvo įvertintas antikorupciniu požiūriu11, nors šiuo teisės aktu reguliuojama konkreti Savivaldybės
veiklos sritis, atitinkanti Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje nustatytas teisinio
reguliavimo sritis, kurių antikorupcinis teisės akto projektų vertinimas yra privalomas. Teisės aktų
projektų antikorupcinis vertinimas yra viena iš korupcijos prevencijos priemonių12, todėl manytina,
kad tinkamai atliktas šio teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas būtų padėjęs nustatyti jau
minėtus teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali atsirasti korupcijos rizikos veiksniai.
Darytina išvada, kad Savivaldybėje netinkamai vadovaujamasi Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. T1-189 patvirtintu Plungės
rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu ir neužtikrinamas
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D-626
„Dėl teisės aktų antikorupcinio vertinimo“ vykdymas. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 patvirtintomis Teisės aktų
antikorupcinio vertinimo taisyklėmis (III skyrius 13 punktas) nustatyta, kad teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažyma, kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas, pridedama ir
paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos
Respublikos kelių įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
įstatymo, taip pat šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų analizė antikorupciniu požiūriu leidžia
daryti išvadą, kad už darbų kokybės kontrolę, objektų pripažinimą tinkamais naudoti, taip pat –
techninę priežiūrą13, atsako savivaldybės, kurios privalo organizuoti ir (ar) pačios atlikti statinių
techninę priežiūrą. Statybos įstatymo 41 str. yra įtvirtinta diskrecinė teisė statinio naudotojui, (šiuo
11

www.webpartner.lt/plunge/subsystems/web/doc.php?itemID=2105
„1. Teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte
numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su:
(...) 2) valstybės ar savivaldybių biudžetų pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl valstybės ar savivaldybių
funkcijų vykdymo perdavimo valstybės ar savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims;
16) žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba; (...).
12

13

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme reglamentuota, kad statinio statybos techninė priežiūra – tai statytojo
(užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio
projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.Vadovaujantis
Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.05:2002, Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministr 2002-04-15 įsakymu Nr. 179, statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus
statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų
užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojmo trukmę.
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atveju - Savivaldybei), pasirinkti statinio techninės priežiūros organizavimo būdą, ją organizuojant
ūkio būdu arba sutarties pagrindu, paskiriant statinio techninį prižiūrėtoją.
Plungės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) 2016-03-30 raštu Nr. AS-1840
informavo, kad Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir
saugaus eismo organizavimo funkcijos Plungės rajono savivaldybėje yra priskirtos Plungės rajono
savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriui. Savivaldybės administracijos direktoriaus
2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D-792 patvirtintuose skyriaus nuostatuose, kaip vienas iš
skyriaus uždavinių, nustatyta: „vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei
saugaus eismo sąlygų užtikrinimas“ bei skyriui priskirta funkcija - „organizuoja gatvių ir kelių
remontą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų finansavimo šaltinių lėšų“ ir „organizuoja
komisijų darbą, priimant remonto darbus“. Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D-794 patvirtintame Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėjo pareigybės aprašyme numatyta, kad šias pareigas einantis valstybės tarnautojas „organizuoja
gatvių ir kelių remontą iš Kelių fondo lėšų“ (18 p.), „atlieka paskesniąją finansinę kontrolę dėl lėšų
panaudojimo, skirtų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti“ (19 p.), „dalyvauja pastatytų, suremontuotų pastatų, nutiestų kelių
Statinių statybos užbaigimo komisijos darbe ir atstovauja Savivaldybės interesams“ (20 p.), “,
„kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą, ruošiant dokumentus viešiesiems pirkimams skyriaus
kompetencijai priskirtais klausimais, kontroliuoja jų vykdymą dėl rangovų parinkimo statinių
projektavimui, statybos, remonto darbams, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimui, taisymui
(remontui) bei priežiūrai, taip pat miesto ir rajono gyvenviečių tvarkymui ir priežiūrai, pastatų ir
patalpų statybai ir remontui (23 p.),

„užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų

naudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą“ (25 p.), „reikalauja, kad remonto ir statybos darbai vyktų
pagal įstatymus, galiojančius reglamentus“ (27 p.).
Įvertinus Savivaldybės nustatytą teisinį reglamentavimą ir jos praktinę veiklą iš KPPP
gautų finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo srityje, taip pat atlikus viešai prieinamos
informacijos stebėseną ir analizę, siūlytina Savivaldybės vidaus teisės aktuose nustatyti
reikalavimus seniūnijų seniūnų pateikiamų prašymų turiniui, užtikrinti, kad seniūnai, rengdami
prašymus, nurodytų motyvus ar faktines aplinkybes, kuriomis vadovaujantis yra siūloma
prioritetine tvarka Savivaldybei finansuoti darbus konkrečiuose vietinės reikšmės keliuose
(gatvėse), parengti metodiką (taisykles) ir įtvirtinti prievolę Savivaldybės seniūnijų seniūnams
periodiškai informacinėse sistemose teikti viešą apibendrintą informaciją apie visus vietinės
reikšmės kelius (gatves) ir jų techninę būklę.
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3. Savivaldybės vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota KPPP lėšomis finansuotinų
Savivaldybės objektų bendra atrankos tvarka ir procedūra.
Nors Savivaldybė, siekdama užtikrinti vietinės reikšmės kelių (gatvių) gerą būklę ir
tinkamiausią KPPP lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymą ir naudojimą, Apraše reglamentavo lėšų
naudojimo ir paskirstymo tvarką Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, Apraše reglamentuota teisinio
reguliavimo apimtis dėl lėšų paskirstymo yra nepakankama, nes neužtikrina lėšų administravimo
skaidrumo. Aprašo 7 punktu Savivaldybės taryba detaliai reglamentavo, kokiu santykiu KPPP
finansavimo lėšos yra paskirstomos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir taisymui bei
eismo reguliavimo ir saugaus eismo keliuose ir gatvėse programoms ir jų priemonėms įgyvendinti,
tačiau Apraše nėra numatytų aiškių lėšų paskirstymo kriterijų (kiekybinių ar kokybinių), nustatytų
objektų atrankos prioritetų, kurie turėtų lemiamą reikšmę priimant sprendimus dėl lėšų skyrimo
konkrečioms seniūnijoms kelių ir gatvių priežiūrai, remontui ar rekonstrukcijai. Manytina, kad
Apraše turėtų būti numatyti aiškesni kriterijai ir normatyvai, pvz.: ne tik įvertinantys gyventojų
skaičių ir seniūnijoje esančių kelių ir gatvių tinklo ilgį, bet ir eismo intensyvumą, žemės ūkio
naudmenas, pradėtų darbų tęstinumą, visuomeninio transporto panaudojimo galimybes, esamą
objekto būklę, gautų gyventojų prašymų skaičių ir pan.. Tokie kriterijai padėtų objektyviai ir
skaidriai paskirstyti KPPP lėšas ir būtų suprantami ir aiškūs ne tik atitinkamus sprendimus
priimantiems asmenims, bet ir visuomenei Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės kontrolė 2015 m.
rugsėjo 30 d. ataskaitoje Nr. FA-P-30-1-32 pasisakydama dėl lėšų vietiniams keliams ir gatvėms
prižiūrėti ir modernizuoti planavimo ir naudojimo14, atkreipė dėmesį, kad naudojamas tik vienas
rodiklis – „kelių ir gatvių ilgis“ nėra patikimas, kai savivaldybės vietiniai keliai nėra inventorizuoti.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina Savivaldybės interneto svetainėje viešai skelbti susistemintą
informaciją apie kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su Savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūra susijusius projektus, vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių
ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje, papildyti (patikslinti)
Savivaldybės vidaus teisės aktus, reglamentuojančius KPPP finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybės
vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, skyrimo objektų atrankos procedūrą ir nustatyti aiškius lėšų paskirstymo objektams
kriterijus.
Pažymėtina, kad analizuojamu laikotarpiu, Plungės rajono savivaldybėje galiojo
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. D-335 patvirtintos
14

Valstybės kontrolės 2015 m. rugsėjo 30 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-P-30-1-32 Dėl Lietuvos Respublikos
savivaldybėse atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų 4.3. skyrius „Lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms
prižiūrėti ir modernizuoti planavimas ir naudojimas“, psl. 41-45.
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Plungės rajono savivaldybės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklės ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.
D-922. Savivaldybės pateiktais duomenimis, visi viešieji pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis
šiomis taisyklėmis ir tvarkos aprašu, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu. Antikorupciniu požiūriu
analizuojant Savivaldybės veiklą organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų konkursus dėl vietinės
reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo (remontavimo) ir priežiūros darbų, buvo nustatyti ir kai kurie
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo veiklos ar teisinio reglamentavimo trūkumai, dėl ko
Viešųjų pirkimų tarnyba, atsižvelgdama į nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, Plungės
rajono savivaldybės administraciją įpareigojo pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas, neatitinkančias
įstatymo reikalavimų bei patikslinti pirkimo dokumentus.
Plungės rajono savivaldybės administracijoje yra sudaryta Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo
nuolatinė komisija, kurios nariai yra Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016
m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D-18 sudarytos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos nariai: Juridinio ir
personalo skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas ir šio skyriaus vyriausiasis
specialistas.

Atsižvelgiant į tai, kad pretenzijos pagrįstumą galima įvertinti tik išnagrinėjus

kiekvieno pirkimo faktines aplinkybes, be to, siekiant užtikrinti efektyvią gynybą viešųjų pirkimų
ginčuose, pretenzijų teikimas nėra ribojamas, todėl manytina, kad tie patys asmenys neturėtų būti ir
Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos ir Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo nuolatinės komisijos nariai,
nes Viešųjų pirkimų komisija veikia perkančiosios organizacijos vardu, kurios sprendimai ir yra
skundžiami. Siekiant ikiteisminio ginčų viešuosiuose pirkimuose nagrinėjimo institucijos
nešališkumo ir veiklos efektyvumo, Pretenzijų nagrinėjimo komisija (laikinoji ar nuolatinė) turėtų
būti sudaroma iš asmenų, nedalyvavusių vertinant tiekėjų pasiūlymus konkrečiame pirkime.

2.4. Saugaus eismo komisijos veikla

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnyje nustatyta,
kad savivaldybės administracijos direktorius, užtikrindamas eismo saugumą, tvirtina savivaldybės
eismo saugumo programą, sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją (...).
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
D-721 sudarė Plungės rajono saugaus eismo organizavimo komisiją ir patvirtino jos nuostatus.
Komisijos sudėtis buvo keista Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.
liepos 27 d. įsakymu Nr. D-542 ir 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. D-352. Komisijoje yra 7
nariai, komisijos pirmininkas – mero pavaduotojas. Saugaus eismo organizavimo komisijos
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nuostatuose nustatyta, kad komisija, tai tarpžinybinė institucija, kuri kontroliuoja, kaip Plungės
rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinama eismo saugumo užtikrinimo politika. Komisijos
uždaviniai – nustatyti prioritetines eismo saugumo gerinimo kryptis ir priemones, koordinuoti
savivaldybės

institucijų

veiklą

eismo

saugumui

užtikrinti

bei

koordinuoti

valstybinio

administravimo subjektų, visuomeninių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų veiklą eismo
saugumo užtikrinimo srityje.
Plungės rajono Saugaus eismo organizavimo komisija sprendžia su eismo saugumu
susijusius klausimus, taip pat yra atsakinga už Plungės rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo
2015–2017 metų programos, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos
22 d. įsakymu Nr. D-515, vykdymą. Ši Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Valstybine saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 257 „Dėl
Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos patvirtinimo“ ir yra pagrindinis
strateginis dokumentas tolimesniam eismo saugumui Plungės rajono savivaldybės teritorijoje
didinti.
Nors pačioje Saugaus eismo gerinimo programoje (20 p.) yra nustatyta, kad ji kasmet
peržiūrima ir atnaujinama, apsvarstant ją Saugaus eismo organizavimo komisijoje, nėra duomenų,
kad tai būtų buvę daryta, nors programa jau baigia galioti. KRA atlikimo metu išanalizavus
pateiktus Saugaus eismo komisijos veiklos dokumentus, galima darytu išvadą, kad komisija
nepakankamai aktyviai dalyvauja įgyvendinant eismo saugumo priemones ir teikiant siūlymus dėl
KPPP gautų finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo, nes duomenų apie tokią jos veiklą
nepateikta, o komisijos veikla Savivaldybės interneto svetainėje neviešinama.

2.5. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) veikla, dalyvaujant
fiziniams ar juridiniams asmenims

Kelių įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje yra nustatyta, kad keliai gali būti tiesiami ar
rekonstruojami koncesiniais pagrindais. Koncesija arba valstybės ir privataus kapitalo partnerystė
pasaulyje yra gana paplitusi finansavimo forma, siekiant efektyviai organizuoti viešųjų paslaugų
teikimą ar viešosios infrastruktūros kūrimą, tačiau ši praktika Plungės rajono savivaldybėje užima
tik labai mažą dalį kelių tiesimo, remonto bei priežiūros darbų. Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymo, taip pat šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą,
kad Savivaldybė, kaip paramos gavėjo statusą turinti institucija, iš juridinių ir fizinių asmenų gali
gauti paramą visuomenei naudingiems tikslams. Visuomenei naudingais tikslais laikoma veikla
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tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir
etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio
ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir
gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto
plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei
naudingomis, nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.
Plungės rajono savivaldybės taryba 2008 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-208 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės fizinių ar juridinių asmenų lėšomis vykdomų darbų finansavimo
tvarkos patvirtinimo“ buvo patvirtinusi tvarką, kuri reglamentavo Plungės rajono savivaldybei
priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių ir kitų objektų, prie kurių taisymo, rekonstravimo, tiesimo,
statybos, projektavimo darbų finansavimo 20 ar daugiau procentų prisideda fiziniai ar juridiniai
asmenys, sąrašo sudarymo, darbų organizavimo ir jų atlikimo tvarką. Tačiau šia galimybe, t.y.
prisidėti remontuojant (asfaltuojant) gatvę, pasinaudojo tik dvi bendrovės, įsipareigodamos
apmokėti kiekviena po 10 proc. darbų vertės. Taip 2015 metais buvo suremontuota (išasfaltuota)
285 m ilgio gatvė.
Plungės rajono savivaldybės taryba, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas infrastruktūros
plėtrai bei kooperuoti privačių ir juridinių asmenų bei Plungės rajono savivaldybės lėšas, 2015 m.
liepos 30 d. sprendimu Nr.T1-214 patvirtino Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros
Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašą, kuriame
reglamentuojamas galimas fizinių ar juridinių asmenų prisidėjimas lėšomis prie valstybinėje ar
savivaldybės žemėje bei daugiaaukščių daugiabučių namų kiemuose esančių susisiekimo
komunikacijų naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto. Apraše nustatyta
tvarka taikoma, kai investuotojas įsipareigoja investuoti į Savivaldybės infrastruktūros objektus 20
arba daugiau procentų.
Manytina, kad galimybė prisidėti savo lėšomis remontuojant kelius ir gatves Savivaldybės
gyventojams nepakankamai viešinama, todėl nėra gerai žinoma ir šia galimybe (būti įrašytam į
prioritetinių infrastruktūros objektų sąrašą) menkai naudojamasi.
2.6. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) gatvių būklės nustatymo veikla
4. Neaiškus ir neišsamus atrankos procedūrų organizavimas.
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu
Nr. D-296 buvo sudaryta penkiolikos asmenų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių
ir gatvių būklės įvertinimo komisija, kurios sudėtyje Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė), Savivaldybės administracijos Vietos ūkio,
Architektūros ir teritorijų planavimo ir Žemės ūkio skyriaus specialistai ir vienuolikos seniūnijų

19

seniūnai. Tačiau minimame įsakyme nėra suformuluotos užduotys komisijai ar nurodymai,
nesuformuluoti įpareigojimai ar nenurodomi suteikti įgaliojimai, todėl neaišku, ar tai buvo tik
vienkartinė vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklės įvertinimo procedūra, ar komisijos darbas buvo
tęstinis, apimantis periodišką ir nuoseklią KPPP lėšomis finansuotinų objektų Plungės rajono
savivaldybėje atrankos procedūrą.
Išsamus atrankos procedūrų organizavimas ir vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės
įvertinimo komisijos veiklos reglamentavimas sumažintų korupcijos rizikos veiksnius ir prisidėtų
prie skaidresnio KPPP lėšų panaudojimo planavimo bei paties skirstymo. Šios sudėties komisija
komisijos personalinė sudėtis buvo pakeista tik 2016 metais, Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. D-269, o paskutinis ankstesnės
sudėties komisijos vardu pasirašytas aktas – 2016 m. balandžio 11 d. Nr. 120/813, nors objekto
apžiūroje dalyvavo ir komisijos vardu aktą pasirašė tik trys nariai iš 15 tuo metu komisijos sudėtyje
buvusių narių. Naujos sudėties Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės
įvertinimo komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
o komisijos sudėtyje, be jo, yra keturi Savivaldybės administracijos tarnautojai bei seniūnijos,
kurioje apžiūrimi keliai, seniūnas. Šiame įsakyme taip pat nesuformuluotos užduotys komisijai,
nurodymai ar įpareigojimai, nenustatyta komisijos veiklos kompetencija. Plungės rajono
savivaldybės administracijos tarnautojų pateiktais duomenimis, ši komisija apžiūri ir įvertina kelių
(gatvių) būklę tik esant avarinei (ekstremaliai) situacijai ir surašo defektinius. O pvz., vykdant
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017-03-29 rašte Nr.
9(6.104E)2E-429 „Dėl asfaltuotinų ruožų atrankos“ išdėstytą prašymą dėl asfaltuotinų žvyrkelių
ruožų

prioritetų nustatymo, prioritetinę eilę sudarė ne Plungės rajono savivaldybės Vietinės

reikšmės kelių ir gatvių būklės įvertinimo komisija, bet specialiai

šiam tikslui Savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. D-302 „Dėl darbo grupės
asfaltuotiniems ruožams atrinkti sudarymo“ sudaryta darbo grupė, kurios išvadų pagrindu buvo
parengtas ir priimtas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr.
T1-100 „Dėl 2017 – 2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes atrankos prioritetų
patvirtinimo“.
Manytina, kad tinkamai ir aiškiai reglamentavus Vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės
įvertinimo komisijos veiklą (pvz. nustačius konkretų komisijos veiklos modelį, prašymų priėmimo,
svarstymo tvarką ir sprendimų priėmimo formą, apibrėžus komisijos įgaliojimus ir kompetenciją,
komisijos narių nusišalinimo, siekiant išvengti interesų konflikto, tvarką ir pan.), ji galėtų tapti
efektyviu korupcijos riziką mažinančiu veiksniu. Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu
nustatyta, kad praktiniame darbe vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ar paprastojo remonto
darbus pagal skirtą finansavimą nusimato seniūnijų seniūnai, o detali vietinės reikšmės kelių ir
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gatvių atrankos procedūra nerengiama. Todėl ne visais atvejais nenurodomi motyvai ar faktinės
aplinkybės, dėl kokių priežasčių buvo nutarta siūlyta Savivaldybės administracijai konkrečius
objektus įtraukti į remontuotinų ir rekonstruotinų kelių prioritetinį sąrašą. Seniūnijose esančių
vietinės reikšmės kelių būklė seniūnams yra žinoma, tačiau ji nedokumentuojama, o defektiniai
aktai surašomi jau atrinktiems remontuoti (taisyti) keliams pagal seniūnijoms skirto finansavimo
dydį, o ne į kelio (gatvės) remonto poreikį.
Būtent Vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės įvertinimo komisija, apžiūrėjusi visų
Savivaldybės vietinių kelių būklę, galėtų pateikti objektyvias išvadas dėl kelio (gatvės) remonto
apimties ir tikslingumo. Todėl šios komisijos veiklos reglamentavimo dokumentuose galėtų būti
įvirtinta galimybė periodiškai fiksuoti ir įvertinti pokyčius, susijusius su kelių (gatvių) priežiūrai
skirtų lėšų panaudojimu, taip sukuriant vietinės reikšmės kelių dangų būklės stebėsenos sistemą,
kuri padėtų rinkti duomenis apie kelių (gatvių) būklę, vertinti jau atliktų investicijų atsiperkamumą
(kiek ir kokie kelių (gatvių) remonto darbai buvo atlikti, kiek ilgai jie tarnauja, kaip pasiteisino
investicijos ir pan.) bei teikti argumentuotus siūlymus Savivaldybės tarybai dėl rekonstruotinų ar
remontuotinų kelių sąrašo atnaujinimo, koregavimo ar papildymo. Taip pat, šios komisijos veiklos
reglamente (ar darbo tvarkos apraše) galėtų būti numatyta aiški gyventojų, juridinių asmenų ir
seniūnijų prašymų ir pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūra, nustatyti prašymų pateikimo
terminai ir pan. o tai prisidėtų detalesnio ir skaidresnio remontuotinų objektų atrinkimo.
Šiuo metu galiojančiame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo ir skirstymo
tvarkos apraše (toliau - Aprašas) yra numatyta (5 punktas), kad Savivaldybės administracijos
seniūnai, prieš teikdami prašymus dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),
priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, suderina juos su kaimų, miestų bendruomenių
atstovais, tačiau nereglamentuotas tokio suderinimo įforminimas. Be to, Apraše nustatyta, kad
prašymus remontuoti

ar tiesti kelius, Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos

direktoriui (Aprašo 4 punktas) gali teikti ne tik seniūnai, bet ir bendruomenės ar jų atstovai,
Savivaldybės gyventojai, juridiniai asmenys), tačiau nėra aiški tokių prašymų vertinimo ar jų
prioritetiškumo nustatymo tvarka. Nei viename Savivaldybės pateiktame vidaus teisės akte,
reglamentuojančiame KPPP finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo tvarką, nėra
nustatyti šių dokumentų turinio reikalavimai, taip pat – nėra įtvirtinta prievolė seniūnams juose
nurodyti faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais vadovaujantis yra priimamas sprendimas siūlyti
Savivaldybei finansuoti konkrečių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymą. Dėl to yra sudaromos
prielaidos korupcijos rizikai kilti, nes neužtikrinamas procedūros skaidrumas, sudaromos sąlygos
skirtingai vertinti analogiškas aplinkybes, mažėja atskaitomybės ir kontrolės galimybės, tampa
neaišku, ar pasiūloma reikalingiausia investicija.
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2.7. Informacijos viešinimas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme yra įtvirtinti tokie savivaldos veiklos
principai, kaip atsakingumas savivaldybės bendruomenei, savivaldybės gyventojų dalyvavimas
tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus ir veiklos skaidrumas. Įstatymas numato, kad laikantis
šių principų, savivaldybės institucijos turi sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai
dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuoti apklausas, susirinkimus, sueigas,
viešą peticijų nagrinėjamą. Savivaldybės institucijų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės
gyventojams, kurie tuo domisi ir jiems turi būti sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl
daroma. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos viešinimas skatina procedūrų skaidrumą, visuomenės
informavimas laikytinas reikšminga korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo priemone.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo15 3 straipsnio 10 p. yra įtvirtinta
nuostata, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi skaidrumo principu, kuris
reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša. Lietuvos Respublikos teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo16 6 straipsnio 1 d. yra
reglamentuota, kad „įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią
interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas, struktūrą, informacijos teikimui
skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktuose nustatytą informaciją“. Pagal to paties straipsnio 3
d. nuostatas, „visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktuose pavestas funkcijas turi
būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos
skleidimui internete ir kitomis elektroninėmis priemonėmis“.
Išanalizavus Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiamus dokumentus,
atkreiptinas dėmesys, kad svetainėje nėra skelbiami vykdomosios institucijos – Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai (pvz., 2016 m. ir 2017 m. išleisti įsakymai iš viso
neskelbiami, o 2015 m. iš viso paskelbta jų apie tik 40. Paskutinysis paskelbtas 2015-09-08, o jo
registracijos numeris yra D-627, tačiau korupcijos rizikos analizės atlikimo metu buvo pateiktas
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr.D-904 dėl Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo pakeitimo, kuris viešai nėra
paskelbtas.

15
16

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt.
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234.
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2 pav. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. priimtų įsakymų paieškos Plungės
rajono savivaldybės interneto svetainės paieškos sistemoje rezultatai17.

3 pav. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. priimtų įsakymų paieškos Plungės
rajono savivaldybės interneto svetainės paieškos sistemoje rezultatai18.
Todėl galima teigti, kad interneto svetainė neatitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
17
18

Prieiga per internetą http://plunge.lt/index.php?1795032262, prisijungta 2017-10-25
Prieiga per internetą http://plunge.lt/index.php?1795032262, prisijungta 2017-10-25
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Vyriausybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 redakcija) nustatyto
teisinio reglamentavimo.
Atlikus Savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiamos informacijos išsamesnę analizę,
nustatyta, kad Savivaldybė iš esmės vykdo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
15 str. 2 d. nuostatą (yra sudariusi jos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, parengusi teikimo
aprašymus ir skelbia juos viešai savo interneto svetainėje)19, tačiau apie Savivaldybės vykdomą
veiklą vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo
srityje duomenų nepavyko rasti. Nepateikiama informacijos apie rajono kelių ir gatvių priežiūrą,
nėra susistemintos ir detalios informacijos apie kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su
Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra susijusius projektus, kita vykdyta ir (ar)
vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo
organizavimo srityje.
Todėl galima teigti, kad Savivaldybė visuomenei teikia ne visą informaciją, susijusią su
vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir
saugaus eismo organizavimo srityje ir taip yra pažeidžiami viešumo ir skaidrumo principai, tokia
situacija laikytina korupcijos rizikos veiksniu.
3. MOTYVUOTOS IŠVADOS
Išanalizavus Savivaldybės veiklą skirstant lėšas, skirtas vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, galima teigti, kad šioje veiklos srityje
yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:
1. Savivaldybė, siekdama užtikrinti vietinės reikšmės kelių (gatvių) gerą būklę ir
tinkamiausią KPPP lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymą ir naudojimą priėmė šios veiklos
Aprašą ir jame reglamentavo lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarką, tačiau Apraše reglamentuota
teisinio reguliavimo apimtis dėl lėšų paskirstymo yra nepakankama, nes nėra numatytų aiškių lėšų
paskirstymo kriterijų (kiekybinių ar kokybinių), nustatytų objektų atrankos prioritetų, kurie turėtų
lemiamą reikšmę priimant sprendimus dėl lėšų skyrimo konkrečioms seniūnijoms kelių ir gatvių
priežiūrai, remontui ar rekonstrukcijai (motyvai išdėstyti 2.4 poskyryje „Plungės rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus
eismo užtikrinimo veiklos organizavimas“).

19

Prieiga per internetą http://plunge.lt/index.php?-67661526, prisijungta 2017-10-25
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2. Savivaldybės vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota KPPP lėšomis finansuotinų
Savivaldybės objektų bendra atrankos tvarka ir procedūra (motyvai išdėstyti 2.4 poskyryje „Plungės
rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros, taisymo, tiesimo ir
saugaus eismo užtikrinimo veiklos organizavimas“).
3.

Savivaldybės vidaus teisės aktuose, reglamentuojančiame KPPP finansavimo lėšų,

skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, paskirstymo tvarką, nėra nustatyti tarnybinių pranešimų, dėl siūlymų
rekonstruoti ar remontuoti vietinės reikšmės kelius, gatves, turinio reikalavimai, nėra įtvirtinta
prievolė seniūnams juose nurodyti faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais vadovaujantis yra
priimamas sprendimas siūlyti Savivaldybei finansuoti konkrečių vietinės reikšmės kelių (gatvių)
tvarkymą (motyvai išdėstyti 2.4 poskyryje „Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių
(gatvių) remonto ir priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo užtikrinimo veiklos
organizavimas“).
3. Neužtikrinamas Korupcijos prevencijos įstatyme numatytos korupcijos prevencijos
priemonės – teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, vykdymas (motyvai išdėstyti 2.3.
poskyryje „Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbų
finansavimas“.
4. Savivaldybės vidaus teisės aktuose, reglamentuojančiuose KPPP finansavimo lėšų,
skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, paskirstymo tvarką, nėra nustatyti šių dokumentų turinio reikalavimai, taip pat
– nėra įtvirtinta prievolė seniūnams juose nurodyti faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais
vadovaujantis yra priimamas sprendimas siūlyti Savivaldybei finansuoti konkrečių vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tvarkymą.
5.

Savivaldybė

neskelbia

Savivaldybės

vykdomosios

institucijos

(Savivaldybės

administracijos direktoriaus) norminio pobūdžio įsakymų, neviešinama informacija, susijusi su
Savivaldybės vykdyta/vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo
ir saugaus eismo organizavimo srityje, visuomenei nepateikiama visa informacija . (motyvai
išdėstyti 2.8 poskyryje „Informacijos viešinimas“).
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4. PASIŪLYMAI
Siekiant padidinti lėšų, skiriamų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių
(gatvių) remontui ir priežiūrai panaudojimo efektyvumą ir užtikrinti skaidrumą visuose šio proceso
etapuose (nuo objektų atrinkimo ir sąrašų sudarymo iki atliktų darbų priėmimo) ir taip valdyti
korupcijos rizikos veiksnius šioje Savivaldybės veiklos srityje, siūloma:
1. Savivaldybės interneto svetainėje viešai skelbti susistemintą informaciją apie
kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra susijusius projektus, vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje.
2. Sukurti ir įdiegti vieningą ir sistemingai atnaujinamą vietinės reikšmės kelių ir gatvių
būklės duomenų informacinę bazę bei kelių (gatvių) stebėsenos sistemą, kuri leistų stebėti
(nustatyti) esamą būklę, nusidėvėjimą, vertinti investicijų tikslingumą ir padėtų prognozuoti
taisymo (remonto) ir plėtros darbus.
3. Inicijuoti Plungės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų atnaujinimą,
aiškiai nustatyti Komisijos funkcijas, Komisijos narių kadencijų trukmę, rotaciją, sprendimų
priėmimo terminus, sprendimų apskundimo, visuomenės informavimo apie priimtą sprendimą
tvarką, terminus ir pan.
4. Inicijuoti Vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės įvertinimo komisijos veiklos
reglamentavimo dokumento (nuostatų, darbo tvarkos aprašo ar reglamento) parengimą, suteikti
komisijai įgaliojimus periodiškai pateikti išvadas dėl vietinės reikšmės kelio (gatvės) remonto
tikslingumo ir apimties bei teikti argumentuotus siūlymus Savivaldybės tarybai dėl rekonstruotinų
ar remontuotinų kelių prioritetų nustatymo, tikslinio finansavimo objektų sąrašo atnaujinimo,
koregavimo ar papildymo.
5. Nustatyti ir viešai paskelbti gyventojų, juridinių asmenų ir seniūnijų prašymų ir
pasiūlymų dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto pateikimo ir nagrinėjimo procedūrą,
nustatyti prašymų pateikimo ir nagrinėjimo ir po nagrinėjimo priimtų sprendimų apskundimo
terminus.
6. Nustatyti reikalavimus Savivaldybės vidaus teisės aktuose seniūnijų seniūnų pateikiamų
prašymų turiniui, užtikrinti, kad seniūnai, rengdami prašymus, nurodytų motyvus ar faktines
aplinkybes, kuriomis vadovaujantis yra siūloma prioritetine tvarka Savivaldybei finansuoti darbus
konkrečiuose vietinės reikšmės keliose (gatvėse).
7. Papildyti (patikslinti) Savivaldybės vidaus teisės aktus, reglamentuojančius KPPP
finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti
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(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, skyrimo objektų atrankos procedūrą ir
nustatyti aiškius lėšų paskirstymo objektams kriterijus.
8. Parengti metodiką (taisykles) ir įtvirtinti prievolę Savivaldybės seniūnijų seniūnams
periodiškai informacinėse sistemose teikti viešą apibendrintą informaciją apie visus vietinės
reikšmės kelius (gatves) ir jų techninę būklę, jos pokyčius.
9. Užtikrinti, kad visi Savivaldybės teisės aktai, kurie pagal Korupcijos prevencijos įstatymo
8 straipsnį privalo būti įvertinti antikorupciniu požiūriu, būtų tinkamai įvertinami vadovaujantis
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 bei antikorupcinio vertinimo rekomendacijomis
pateiktose Antikorupcinės aplinkos viešajame (AAV) sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadove
(http://www.stt.lt/documents/korupcijos_prevencija_2017/AAV_A4_LTversija.pdf),

o

surašytos

teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos, kartu su teisės aktų projektais skelbiamos
teisės aktų registro informacinėje sistemoje.
10. Užtikrinti, kad Plungės rajono savivaldybės oficiali interneto svetainė atitiktų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės

2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
reikalavimams.
11. Papildyti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.
T1-128 (2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-187 redakcija) patvirtintos Plungės rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planą
konkrečiomis priemonėmis, galinčiomis sumažinti korupcijos rizikos veiksnius Savivaldybės
vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo veikloje (ypač atkreipiant dėmesį į
vykdomus su šia veikla susijusius viešuosius pirkimus).

Direktoriaus pavaduotojas

Leonas Barišauskas, 8 46 310093, leonas.barisauskas@stt.lt

Egidijus Radzevičius
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Išvados dėl Plungės rajono savivaldybės
korupcijos rizikos analizės
1 priedas
I. ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ANALIZUOTI TEISĖS AKTAI

1.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

3.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje

įstatymas.
4.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

5.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

6.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir

įstaigų įstatymas.
7.

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

8.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.

9.

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
11. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas.
12. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
13. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537.
14. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos
įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648.
15. Valstybės kontrolės 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. FA-P-30-1-32.
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 patvirtintos
Teisės aktų antikorupcinio vertinimo taisyklės.
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl
Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl kelių
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl
bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642
redakcija).
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20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 257 „Dėl
Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos patvirtinimo“.
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 10 d. nutarimas „Dėl 2013 metų
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, finansuoti paskirstymo“.
22. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3156-(E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąrašo patvirtinimo“.
23. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 3127-(1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo
patvirtinimo“.
24. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 3491-(1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
25. Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2016-05-26 Nr. 4S;

2017-03-27 Nr.

4S-978 Pirkimų vertinimo išvados
26. Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijų patvirtinimo“.
27. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R298 patvirtintos Teisės aktų rengimo rekomendacijos.
28. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos,
patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73.
29. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų
naudojimo paskirtį.“
30. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.07:2004 „Statinių techninės priežiūros
taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės
priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“.
31. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Statinio statybos techninė
priežiūra“.
32. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“.
II. ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ
VERTINTI TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR INFORMACIJA

ANALIZUOTI

IR
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33. Plungės rajono savivaldybės 2015-09-14 išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
Nr.AS-5301.
34. Plungės rajono savivaldybės mero 2016-03-30 raštu Nr. AS-1840 pateikta informacija.
35. Plungės rajono savivaldybės tarnautojų 2016-03-08 – 2017-11-30 elektroniniu paštu
pateikta informacija.
36.Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. 222 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.T1-10-204 „Dėl 20072013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos patvirtinimo“
pakeitimo“.
37. Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas
Savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-1 (2014 m. sausio 23 d. sprendimo
Nr. T1-4 redakcija).38. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr.T1-10-204 patvirtinta 2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir
priežiūros programa.39. Plungės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginis veiklos planas,
patvirtintas Savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-26.
40. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T1-85 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms
tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Plungės rajono savivaldybei 2014 m. kelių priežiūros ir
plėtros programai vykdyti skirtų lėšų paskirstymo“.
41. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T1-235
„Dėl Plungės rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programai papildomai skirtų lėšų
paskirstymo“.
42. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. T1-37 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Plungės
rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-10-204 „Dėl 2007-2013 metų
Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos patvirtinimo“ pakeitimo“
papildymo“.
43. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-225
patvirtinta Plungės rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarka.
44. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-208 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės fizinių ar juridinių asmenų lėšomis vykdomų darbų finansavimo
tvarkos patvirtinimo“.
45. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014
m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-85 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
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vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2014 metais“.
46. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Plungės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 - 2016 metų susitarimai prie finansavimo sutarčių.
47. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.T1-214
patvirtintas Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros Savivaldybės ir fizinių bei juridinių
asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašas.
48. Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės
vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas, patvirtintas

Plungės rajono

savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.T1-68 (su vėlesniais papildymais).
49. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-109
„Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr.T1-68 patikslinimo ir
Plungės rajono savivaldybei 2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti skirtų lėšų
paskirstymo“.
50. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-222
„Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.T1-10-204 „Dėl
2007-2013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos
patvirtinimo“ pakeitimo“.
51. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. T1-90
„Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr.T1-222 „„Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-10-204 „Dėl 20072013 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos patvirtinimo“
pakeitimo“ papildymo“.
52. Plungės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai papildomai skirtų
lėšų paskirstymas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-235.
53. 2014-2020 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros
programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T1-140.
54. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T1-100
„Dėl 2017 – 2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes atrankos prioritetų patvirtinimo“.
55. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-227
patvirtinti Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatai.
56. Plungės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyriaus 2014-02-27 ir 2015-03-04 vidaus audito išvados dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų panaudojimo.
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57. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. gegužės 14 d.

įsakymu Nr. D-335 patvirtintos Plungės rajono savivaldybės rajono savivaldybės administracijos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
58. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 22 d. įsakymu
Nr. D-515 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo 2015–2017 metų
programa.
59. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. D-922 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašas.
60. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. spalio 7 d. įsakymas
Nr. D-721 „Dėl Plungės rajono saugaus eismo organizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ (sudėtis keista 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D-542 ir 2017 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. D-352).
61. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 22 d.
įsakymas Nr. D-296 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės
įvertinimo komisijos sudarymo“.
62. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d.
įsakymas Nr. D-269.
63. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d.
įsakymas Nr. D-302 „Dėl darbo grupės asfaltuotiniems ruožams atrinkti sudarymo“.
64. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. D-792 patvirtinti Savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus nuostatai.
65. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. D-794 patvirtintas Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas.
66. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. D-794 patvirtintas Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas.
67. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 15 d.

įsakymu Nr. D-105 patvirtintas Vietos ūkio ir turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės
aprašymas.
68. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 15 d.

įsakymu Nr. D-105 patvirtinti Savivaldybės seniūnijų seniūnų pareigybės aprašymai.
69. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai (2015 m. birželio
16 d. Nr. D-433, 2015 m. spalio 22 d. Nr. D-763, 2015 m. gruodžio 2 d. Nr.D-904) dėl Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo pakeitimo.
70. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d.
įsakymas Nr. D-844 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Plungės rajono
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savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, objektų sąrašo patikslinimo“.
71. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d.
įsakymas Nr. D-292 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų 2014 m.
Plungės rajono savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo“.
72. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 18 d.
įsakymas Nr. D-350 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2015 m. finansuojamų
Plungės rajono savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo“.
73. Septynerių vizitų Savivaldybėje metu pateikti procedūrų dokumentai bei paaiškinimai.
74. Savivaldybės interneto svetainėje www plunge.lt skelbiama informacija.
__________________
Išvados dėl Plungės rajono savivaldybės
korupcijos rizikos analizės
2 priedas
PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMASi20
Eil.
Nr.

STT pasiūlymai
Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės
nurodyti pasiūlymai, susiję su antikorupciniu
kai kurių Savivaldybės veiklos sričių
vertinimu, taip pat pasiūlymai dėl
Savivaldybėje įgyvendinamų korupcijos
prevencijos priemonių.

Savivaldybės planuojamos įgyvendinti
priemonės
Atsižvelgta – detalizuoti, nurodyti kaip?
Atsižvelgta iš dalies – detalizuoti, nurodyti
kaip? Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies?
Neatsižvelgta – pagrįsti kodėl?

__________________

ii
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Informaciją apie Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą
prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.

