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Visaginas 

 

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovas – savivaldybės 

kontrolierius (toliau – kontrolierius), įvertinęs Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

(toliau – ir Tarnyba ir įstaiga) veiklą  per 2016 metus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – ir KPĮ) 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Valstybės ar savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo 

rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktorius 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“, Tarnyboje atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti buvo analizuotos Tarnybos veiklos sritys 

jų atitikimo Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytiems kriterijams, vertinti 

Tarnybos nuostatai, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys 

Tarnybos ir jos valstybės tarnautojų veiklą.  

 Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis  nustatyta Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 3 str. 4 d.,  – Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) 

– subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas 

savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės 

biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

 Tarnybos veikla 2016 metais buvo organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir VSĮ) nuostatomis, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos veiklos nuostatais (toliau – ir Tarnybos nuostatai), patvirtintais Visagino savivaldybės 

tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. TS-33 ,,Dėl Visagino savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos nuostatų patvirtinimo“ bei kontrolieriaus įsakymais patvirtintomis: Visagino savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo nuostatais; Visagino 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano sudarymo taisyklėmis; Visagino savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos audito dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisyklėmis; 

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito kokybės valdymo taisyklėmis; Visagino 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklos ataskaitos rengimo taisyklėmis; Visagino 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis. 

 Siekiant nustatyti, ar Tarnybos veiklos srityje – savivaldybės veiklos teisėtumo, 

efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo valdant ir naudojant savivaldybės bei patikėjimo teise 

valdomas valstybės turtą, vykdant savivaldybės biudžetą, naudojant  kitus piniginius išteklius, 

priežiūroje egzistuoja didele korupcijos pasireiškimo tikimybe, vertinta šios srities atitiktis 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams: 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.  

Per analizuojamąjį laikotarpį Tarnyboje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos 

įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Tarnyboje 

taip pat nebuvo kitų, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teises pažeidimų, už kuriuos 

numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas.  



Kontrolieriui suteikti įgaliojimai prižiūrėti kaip jam nepavaldūs savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektai laikosi įstatymų, poįstatyminių aktų ar vykdo Visagino savivaldybės tarybos 

sprendimus tvarkydami finansinę apskaitą, vykdydami biudžetus, naudodami piniginius išteklius ir 

valdydami turtą. Tarnyba padeda šiuos kontrolieriaus įgaliojimus įgyvendinti. 

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

Kontrolieriaus įgaliojimai, jų įgyvendinimo tvarka, teisės ir pareigos išsamiai ir aiškiai 

reglamentuojami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Atskirų kontrolieriaus įgaliojimų 

įgyvendinimo tvarka ir terminai taip pat detalizuoti Visagino savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-125,  

XIV ir XXIX skyrių punktuose. Kontrolieriaus ir Tarnybos funkcijos bei uždaviniai aiškiai apibrėžti 

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatuose, patvirtintuose Visagino 

savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. TS-33 ,,Dėl Visagino savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“. Kontrolieriaus pareigybės aprašymas, kuriame 

nustatytos atliekamos funkcijos, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 10 d. 

sprendimu Nr. TS-142 ,,Dėl Visagino savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“. Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybes tarnautojų (Tarnyboje 

nėra darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) funkcijos nustatytos jų pareigybių aprašymuose. 

Tarnautojai padeda kontrolieriui atlikti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų veiklos 

priežiūrą, tačiau neturi įgaliojimų priimti kokius nors administracinius sprendimus. Pastebėtina, kad 

2016 metais Tarnyboje nebuvo nustatyta valstybės tarnautojų veiklos kontrolės tvarka. 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. Tarnybos veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių 

papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p. kontrolieriaus 

priimamiems sprendimams nustatyta būtinoji sąlyga –  priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir 

veiklos audito ataskaitas, todėl vertinant kompleksiškai su kontrolieriaus atsakomybe pagal VSĮ 27 

str. 10 d. 3 p. už nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados 

pateikimą, nėra pagrindo abejoti, kad kontrolieriaus sprendimų priėmimo tvarkai ir jų turiniui būtų 

suteiktas perteklinis dispozityvumas. 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.  

Tarnybos veikla nėra susijusi su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos 

informacijos naudojimu ar jos apsauga ir (ar) atskiri Tarnybos darbuotojai nėra įslaptintos 

informacijos rengėjai arba gavėjai. 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų taryba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizes 

Tarnyboje. 

Atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos veiklos sritis atitinka du iš nustatytų kriterijų: 

pagrindinės funkcijos yra kontroles ar priežiūros vykdymas (2-as kriterijus) ir daugiausia priima 

sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes ar savivaldybes įstaigos patvirtinimo 

(5-as kriterijus) ir remiantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Tarnybos veiklos 

sritis priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Išvada. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Tarnyboje yra didelė, nes atitinka KPĮ 6 str. 3 d. 2 

p., ir 5 p. nustatytus korupcijos pasireiškimo kriterijus. 



Nustačius, kas Tarnyba veikia srityje, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė taip pat būtina pažymėti, jog turima atskirų priemonių šiai rizikai sumažinti. 

Pagal 2-ą kriterijų: 

- Tarnyba įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti 

kontrolės ir priežiūros funkcijas, pagrindu priėmė dalį būtinų teisės aktų, nustatančių 

bei detalizuojančių kontrolės ir priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, 

tvarką, periodiškumą; 

- priimtuose ir Tarnybai taikomuose teisės aktuose (nuostatuose, pareigybių 

aprašymuose) numatyti konkretūs funkcijas vykdantys ir sprendimus priimantys 

subjektai: kontrolierius ir patarėja, jų teisės ir pareigos išsamiai ir tiksliai apibrėžtos. 

Laikomasi „keturių akių“ principo – t. y. dokumentų ir elektroninės sekos, kurioje 

dalyvauja mažiausiai du žmonės – iniciatorius ir tikrintojas. 

- užtikrinamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymasis. 

- Tarnyboje priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo 

procedūra: nustatoma veiksmų seka, sprendimų priėmimo principai, kriterijai, 

terminai veiksmams atlikti. 

- priimtuose ir Tarnybai taikomuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų 

priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdymo funkcijos. 

- Tarnyboje nebuvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos 

dėl kontrolės/priežiūros subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo. 

- Tarnyboje naudojama elektroninė dokumentų valdymo sistema „Kontora“, 

užtikrinanti objektyvių duomenų apie gaunamus, siunčiamus ir pasirašomus 

dokumentus apsaugą. 

- Tarnyboje priimti teisės aktai periodiškai, kartą per metus peržiūrimi. 

Pagal 5-ą kriterijų: 

- Įstatymai kiti teisės norminiai aktai Tarnybai nesuteikia teisės priimti norminius 

teisės aktus. 

- Tarnybai joks turtas valdyti neperduotas. 

- Tarnyba neatlieka viešųjų pirkimų. 

- Tarnyboje sprendimus priima tik įstaigos vadovas – kontrolierius, kurio atsakomybė 

reglamentuota įstatymo normomis. 

 

Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Tarnyboje siūloma įgyvendinti 

šias korupcijos mažinimo priemones:  

Pirma. Parengti ir patvirtinti Tarnybos darbo reglamentą, kuriame konkrečiai nustatyti 

Tarnyboje dirbančių asmenų pareigų atlikimo tvarką visais darbo etapais: atliekant išankstinį 

stebėjimą, planuojant auditus, vykdymo, ataskaitos (išvados) rengimo metu bei vykdant stebėjimą po 

audito. 

Antra. Sukurti Tarnybos interneto svetainę atitinkančią Bendrųjų reikalavimų valstybės 

ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Nustatyti Tarnybos 

veiklos viešinimo sąlygas, paskirti atsakingą asmenį. 

Trečia. Patvirtinti Tarnybos dokumentacijos planą, atitinkantį įstaigos veiklos sritį, 

maksimaliai naudojant elektroninės dokumentų valdymo sistemos galimybes. 



Ketvirta.  Įvertinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  27 str.  9 d. 8 p. 

nustatytų kontrolieriaus priimamų sprendimų galimo nevykdymo pasekmių teisinį reguliavimą, 

teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl suteikimo kontrolieriui teisės ginti viešąjį interesą 

nustatymo.  

Penkta. Parengti ir patvirtinti Tarnybos veiklos reglamentą, kuriame aiškiai ir detaliai 

apibrėžti nuostatas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės 

etikos, asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarkos, 2 procentų gyventojų pajamų 

mokesčio, gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, gavimo, apskaitos ir 

panaudojimo, audito (patikrinimo) dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo, viešųjų pirkimų, 

tarnybos biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms, korupcijos prevencijos, tarnybos 

rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos, netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo 

tarnybos reikmėms ir tarnybinėms komandiruotės tikslams tvarkos ir išlaidų apmokėjimo, audito 

kokybės valdymo, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo, viešosios informacijos teikimo, tarnautojų 

mokymo organizavimo, tarnautojų veiklos kontrolės, tarnautojų skatinimo ir apdovanojimo, vidaus 

tvarkos, veiklos plano sudarymo, darbo laiko apskaitos, tarnybos apskaitos politikos, sąskaitos plano 

ir finansų kontrolės tiek, kiek tai nesureguliuota aukštesnės galios teisės aktų. 

Pažymėtina, kad per analizuojamąjį laikotarpį Tarnybos veikloje teisės aktų pažeidimų 

nebuvo nustatyta. Taip pat nebuvo gauta asmenų skundų, pranešimų ar kitokio pobūdžio informacijos 

dėl Tarnybos veiklos ir priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo. 
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