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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai
IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
2013-10-28 Nr. (7.20) SI. Bendroji informacija
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
(Ţin., 2002, Nr. 98-4339) patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 7 punkto
nuostatą, Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos,
patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-66,
priemonių planą ir vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. geguţės 13 d. įsakymu Nr. 2-170
(Ţin., 2011, Nr. 60-2877), Joniškio rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas.
Analizės uždaviniai
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje
įtvirtintiems kriterijams.
2. Išanalizuoti ir įvertinti Joniškio rajono savivaldybės teisės aktus, sprendimus, atliktus
veiksmus, kontrolės mechanizmą.
3. Nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir parengti
pasiūlymus dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumaţinimo.
Analizuotos ir vertintos veiklos sritys, įstaigos
Veiklos sritis –Joniškio rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemų
diegimas (komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo
operatorių parinkimas bei jų veiklos prieţiūra ir kontrolė).
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Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą atliko Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A-746 „Dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2013 metais“ sudarytos darbo grupė:
Aivaras Rudnickas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės
vadovas;
Vilija Aleksienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja;
Nijolė Samoškienė, Vidaus audito skyriaus vedėja;
Gitana Beresnė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo trukmė: 2013-07-23–2013-09-30.
Analizuotas laikotarpis: 2012-07-01–2013-06-30.
Naudoti metodai: teisės aktų ir sutarčių analizė, pokalbis su savivaldybės darbuotojais.
Vertinimo kriterijai:
Joniškio rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas (komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo operatorių parinkimas
bei jų veiklos prieţiūra ir kontrolė) veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
prieţiūros vykdymas.
II. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo (komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo operatorių parinkimas bei jų veiklos
priežiūra ir kontrolė) veiklos situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys
rizikos veiksniai
Atliekant vertinimą analizuota:
1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Ţin., 1998, Nr. 61-1726, 2002, Nr. 723016, 2012, Nr. 50-2445) (toliau – ATĮ);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandţio 12 d. nutarimas Nr. 519 „ Dėl
valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“( Ţin. 2002, Nr. 40-1499, nauja
redakcija Ţin., 2007, Nr. 122-5003 );
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „ Dėl atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2011, Nr. 57-2721);
4. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T-188 „Dėl
Joniškio rajono komunalinio atliekų plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
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5. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr.T-155 „Dėl
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T -188 „ Dėl Joniškio
rajono komunalinio atliekų plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo;
6. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birţelio 28 d. sprendimas Nr.T-126 „Dėl
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio
rajono komunalinio atliekų plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo;
7. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birţelio 28 d. sprendimas Nr.T-127 „Dėl
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl pavedimo
uţdarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui eksploatuoti Joniškio rajono savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą“ pakeitimo ir papildymo;
8. Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo iš jų turėtojų, rūšiavimo,
parengimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių
atliekų transportavimo į jų šalinimo vietas viešosios paslaugos teikimo 2012 m. liepos 19 d.
laikinoji sutartis Nr. (7.50)A7-284/S-12-126;
9. 2007 m. sausio 25 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-1 „ Dėl
pavedimų Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui komunalinių atliekų tvarkymo
srityje“;
10. Vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, patvirtinti
2006 m. rugsėjo 14 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-157;
11. Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjo pareigybės aprašymas,
patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. A-1051;
12. 2002 metų birţelio 25 dienos Viešosios Įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
sistema“ steigimo sutartis.
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:
1. Joniškio rajono komunalinio atliekų plano ir atliekų tvarkymo taisyklių 23 straipsnyje
nustatyta, kad konteinerių stovėjimo vietų išdėstymas, konteinerių tipas, kiekis ir konteinerių
išvežimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į patvirtintas metines komunalinių atliekų susikaupimo
normas, gyventojų skaičių, įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų skaičių ar bendrą plotą,
deklaruotus žemės ūkio šaudmenis, pasėlių plotus, veiklos pobūdį ir apimtis. ATT nenustatyta teisė
pasirinkti tokio dydžio konteinerius, kurie atitinka susidarančių atliekų kiekį, nenustatyta
procedūra, įrodanti, kad mažėja vietinės rinkliavos dydis mažiau teršiantiems ir pasirinkusiems
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reglamentavimas, Darbo grupės nuomone, neskatina gyventojų elgtis taip, kad susidarytų mažiau
nerūšiuotų komunalinių atliekų.
Siūlymas –

svarstyti galimybę Joniškio rajono komunalinio atliekų plano ir atliekų

tvarkymo taisyklėse priimti nuostatą, skatinančią gyventojus maţinti mišrių komunalinių atliekų
kiekį jas rūšiuojant ar taikant kitas technologijas, nustatyti komunalinių atliekų turėtojų teisę
pasirinkti tokio dydţio konteinerius, kurie atitiktų susidarančių atliekų kiekį.
2. Joniškio rajono komunalinio atliekų plano ir atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – taisyklės)
173 punkte nustatyta, kad administratorius ir Savivaldybė periodiškai vykdo komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos teikimo kontrolę. Taisyklėse apibrėžtų nuostatų įgyvendinimą užtikrina
administratorius, Savivaldybės administracija. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių
VI skirsnyje nurodytos Savivaldybės teisės ir pareigos. Taisyklių 55 straipsnyje nustatyta, kad
Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planą ir savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, vietinės rinkliavos nuostatus ir rinkliavos dydį, atliekų
susikaupimo normas, priima kitus savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims privalomus
sprendimus atliekų tvarkymo klausimais ir viešina juose nustatyta tvarka bei kontroliuoja jų
vykdymą savo teritorijoje. Taisyklių 56 punktas nustato, kad savivaldybė kartu su kitomis Šiaulių
regiono savivaldybėmis kontroliuoja administratoriaus veiklą, kuriant ir eksploatuojant regioninę
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Taisyklių 59 punkte reglamentuota, kad Savivaldybė kartu su
administratoriumi Savivaldybės atliekų tvarkymo administravimo sutartyje apibrėžtomis sąlygomis
vykdo atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę.
Taisyklėse nenustatytas konkretus administracijos struktūrinis vienetas ar pareigybė, kuriai
būtų pavesta atlikti kontrolę.
Siūlymas – nustatyti Taisyklėse tikslius atliekų tvarkymo kontrolės subjektus, nurodant, kad
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Infrastruktūros
skyriaus Viešosios tvarkos poskyris.
3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 27 punkte
nustatyta, kad vietinės rinkliavos mokėjimą kontroliuoja Valstybės kontrolė, Šiaulių apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija, savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ir asignavimų valdytojas.
Atliekų tvarkymo paslaugos kontrolės funkcijos vertinamuoju laikotarpiu pavestos Kontrolės ir
audito tarnybai.
Siūlymas - Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 27 punkte
nurodyti, kad vietinės rinkliavos mokėjimą kontroliuoja Valstybės kontrolė, Šiaulių apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir asignavimų valdytojas.
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4. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų nuostatai
reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymo dydžio apskaičiavimą, mokėtojų registro sudarymą, mokėjimą, apskaitą, išieškojimą ir iš
jos gautų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų naudojimą. Minėtų nuostatų pakeitimai
buvo atlikti 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-96, 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T169, 2009 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. T-1, 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-16, 2009 m.
lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-263, 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-286, 2013 m. kovo 28
d. sprendimu Nr. T-43. Atliekant analizę buvo nustatyta, kad nėra atliktas nuostatų antikorupcinis
vertinimas, nors Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-164
(2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo T-210 redakcija) 7.11 punktu nustatyta, kad teisės akto ar teisės
akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas jei teisės aktas ar jo projektas susijęs su didele
visuomenine reikšme arba, teisės akto projekto rengėjo ar paskesnįjį antikorupcinį teisės akto
vertinimą turinčio teisę inicijuoti asmens nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis
reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.
Siūlymas – Joniškio rajono savivaldybės administracijos teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinio vertinimo darbo grupei atlikti Vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų 2006 m. rugsėjo 14 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-157 antikorupcinį vertinimą.
III. Prevencinės priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos
panaikinimo ar sumažinimo
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius supaţindintas su Komunalinių
atliekų tvarkymo sistemų diegimo (komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimas,
komunalinių atliekų tvarkymo operatorių parinkimas bei jų veiklos prieţiūra ir kontrolė) srities
analizės ir vertinimo rezultatais.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų spalio 28 d. įsakymu
Nr. A-1028 patvirtintos Korupcijos prevencijos priemonės, kurias tikslinga įgyvendinti pagal 2013
metų analizės ir vertinimo rezultatus (pridedama).
Savivaldybės meras

Rasa Lapukienė, tel. (8 426) 69 144, el. p. rasa.lapukiene@joniskis.lt

Gediminas Čepulis

