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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,
4 dalies 2 ir 3 punktais, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės
atkimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuota
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2170 ,,Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atsižvelgiant į Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. A-1872 ,,Dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija)
Žemės ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) melioracijos darbų viešųjų pirkimų srityje. Korupcijos
pasireiškimo tikimybę nustatyti pavesta Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjai Ersidai Medžiūnienei, atsakingai už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę. Atliekant
korupcijos pasireiškimo tikimybę naudoti teisės aktų ir dokumentų analizės, lyginamasis ir žodinės
apklausos metodai.
Analizės uždaviniai:
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
įvardintiems kriterijams.
2. Išanalizuoti įstaigos priimtus teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus, įvertinti, ar
pasirinktose įstaigos veiklos srityse yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ar sutarčių, turinčių
įtakos įstaigos veiklai.
3. Nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir pateikti
pasiūlymus dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.
Melioracijos darbų viešieji pirkimai Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje
Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota nuo 2020-01-01 iki 2020-12-23.
Vertinimas atliktas dokumentiniu, formaliuoju ir palyginimo metodais, žodiniais valstybės
tarnautojų paaiškinimais, buvo siekiama įvertinti, ar šioje srityje laikomasi įstatymų, kitų teisės
aktų, reglamentuojančių šią sritį. Atrankos būdu peržiūrėta dalis vykdomosios veiklos dokumentų:
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai,
viešųjų pirkimų dokumentai ir kiti teisės aktai, kuriais savo darbe vadovaujasi valstybės tarnautojai.
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Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizei buvo naudojamas Valstybės ir savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo
rekomendacijų klausimynas (pridedama).
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla.
Per analizuojamą laikotarpį Savivaldybėje nebuvo gauta asmenų skundų dėl priimtų
sprendimų teisėtumo ar pagrįstumo, nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio veikų ar kitų pažeidimų,
už kuriuos nustatyta administracinė, tarnybinė ar kita atsakomybė. Apie galimus korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas ir kitų tapataus pažeidimų faktus darbuotojai ir kiti asmenys gali
pranešti Savivaldybės antikorupcijos komisijai.
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės priežiūra ar priežiūros vykdymas.
Žemės ūkio skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina
Savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio, maisto ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros
srityje, dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių
administravimą, organizuoja žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politikos
priemonių įgyvendinimą, įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas
programas Skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų,
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, direktyvų,
Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės
aktų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtra, žemės ūkiu ir melioracija įgyvendinimą Savivaldybės
teritorijoje.
3. Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo.
Sprendimų priėmimo principai aiškūs, kriterijai suprantami, sprendimų.
4. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 27
punktu yra įtvirtinta valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių
valdymas ir naudojimas patikėjimo teise, ši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos melioracijos
įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius
patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės.
Žemės ūkio skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris
įgyvendina Valstybės politiką rajono žemės ūkio, kaimo plėtros, paramos bei melioracijos srityje.
Analizuojant Skyriaus darbuotojų, kuriems pavesta vykdyti valstybines (perduotas
savivaldybėms) melioracijos funkcijas, pareigybių aprašymuose nustatytų vykdyti funkcijų ir
užduočių apimtis bei, ar sukurtos vidaus kontrolės procedūros garantuoja, kad darbuotojams keliami
tikslai ir suformuluoti uždaviniai įgyvendinami teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai.
Skyriuje dirba 7 darbuotojai: vedėjas, 5 vyriausieji specialistai, 1 specialistas. Peržiūrėjus
Skyriaus darbuotojų, atsakingų melioracijos funkcijų vykdymą, pareigybės aprašymus pastebėta,
kad aprašymuose ne visiškai atsispindi vykdoma veikla, kai kurios funkcijos ir užduotys
dubliuojasi.
Skyrius melioracijos darbus atlieka vadovaudamasis Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 22 m. įsakyme Nr. A-91 ,,Dėl 2020 m.valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamų melioracijos darbų melioruotoje žemėje sąrašo ir lėšų paskirstymo
patvirtinimo“.
Skyrius inicijuojamų viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymo kontrolę atlieka
vadovaudamasis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A1137 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d.
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įsakymu Nr. A-1633 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių patvirtinimo“.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-1514 ,,Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pirkimų iniciatorių ir jiems atstovaujančių asmenų
sąrašo patvirtinimo“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.
A-774 redakcija) pirkimų iniciatoriumi paskirtas Skyriaus vedėjas Saulius Darginavičius, nuo 202005-20 – Skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Žilinskas, Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A-735 „Dėl pirkimų organizatorių sąrašo
patvirtinimo“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. A-1420
redakcija) organizatoriais paskirti vyriausieji specialistai Artūras Žilinskas,
Aldona
Dominauskienė, Remigijus Baranauskas, Danutė Sitnikienė. Išnagrinėjus Skyriaus pirkimų
iniciatoriais ir organizatoriais paskirtus asmenis, matyti, kad Artūras Žilinskas yra ir pirkimų
iniciatorius, ir pirkimų organizatorius. Pirkimų iniciatoriumi ir organizatoriumi negali būti tas pats
asmuo.
Skyriaus pirkimų iniciatorių ar organizatorių pasirašyti ir DVS „avilys“ registruoti
konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos. Artūro Žilinsko – pirkimų iniciatoriaus
konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija DVS „avilys“ registruota 2017-01-12
Nr. Vš3-33(31.5), Remigijaus Baranausko – pirkimų organizatoriaus konfidencialumo
pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija DVS „avilys“ registruota 2017-02-22 Nr. Vš3-159(31.5),
Danutės Sitnikienės – pirkimų organizatoriaus konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo
deklaracija DVS „avilys“ registruota 2018-05-04 Nr. Vš3-22(31.5), Aldonos Dominauskienės –
pirkimų organizatoriaus konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija DVS „avilys“
registruota 2019-01-18 Nr. Vš3-7(31.5). 2020-05-20 neatnaujinta Artūro Žilinsko kaip Skyriaus
pirkimų iniciatoriaus konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija.
2020 metais Savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija atliko 22
pirkimus, inicijuotus Skyriaus (1priedas). Atlikus analizę, nustatyta, kad pirkimai organizuoti per
Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Visais atvejai pirkimuose dalyvavo daugiau nei
vienas dalyvis, pasirinkta, mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis.
Atlikta 11 pirkimų mažos vertės pirkimai apklausos būdu (2 priedas), kuriuos organizavo
Skyrius. Atliekant apklausas paprastai apklausiama daugiau nei vienas tiekėjas. Apklausos
vykdomos raštu. Pasirenkama mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis. Dokumentų valdymo
sistemoje ,,@vilys” susiejamos tiekėjų apklausos pažymos ir sutartys.
Ne visais atvejais dokumentų valdymo sistemoje ,,@vilys“ susiejami dokumentai nuo
iniciuoto pirkimo iki sutarties / darbų įvykdymo.
Atsižvelgiant į tai, kad veiklos viešinimas skatina procedūrų skaidrumą, visuomenės
informavimas laikytinas reikšminga prielaidų korupcijai pasireikšti mažinimo priemone. Pagal
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 10 punkte įtvirtinta nuostata,
kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi skaidrumo principu, kuris reiškia,
kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša. Savivaldybė interneto svetainėje
www.siauliuraj.lt
skelbiama
informacija
apie
Skyriaus
veiklą
(,,Žemės
ūkis“).
Rubrikose ,,Informacija melioracijos klausimais“ ir ,,Melioracijos darbų programa“ skelbiama
aktuali informacija apie melioracijos sritį: nuorodos į aktualius teisės aktus, atsakingų asmenų
kontaktai, aktuali 2020 metų melioracijos darbų programa.
Apibendrinant galima teigti, kad Skyrius Savivaldybės interneto svetainėje visuomenei
teikia nemažai informacijos, susijusios su melioracijos darbais, tačiau siekiant nepažeisti viešumo ir
skaidrumo principų, pasigendama detalesnės aktualios informacijos apie vykdomus melioracijos
darbus, lėšų skyrimą melioracijos remonto darbams, melioracijos darbų objektų parinkimą,
įvykdytus viešuosius pirkimus ir ataskaitas apie atliktus melioracijos darbus.
Apibendrinant išnagrinėtas aplinkybes bei atlikus teisės aktų analizę, darytina išvada, kad
Savivaldybės administracijos veikloje, susijusioje su melioracijos darbų viešaisiais pirkimais,
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korupcijos rizika egzistuoja, nes atitinka Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytus
kriterijus. Tačiau ji kontroliuojama ir vertinama kaip minimali, nes:
1. Išanalizavus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos teisės aktus,
reglamentuojančius melioracijos darbų viešuosius pirkimus, nenustatyta veiklos reglamentavimo
trūkumų, kurie turėtų įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybei.
2. Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuojant melioracijos darbų viešuosius pirkimus
savivaldybės administracijoje vertinama kaip minimali, nes vidaus kontrolė užtikrinama.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje labiausiai gali sąlygoti
žmogiškasis faktorius (piktnaudžiavimo galimybė). Taip pat galima rizika dėl nepaskirto pirkimų
kontrolės vykdančio asmens. Įvertinus analizuojamos srities Savivaldybės administracijos vykdytus
paslaugų pirkimus, jų organizavimą, vykdymą, kontrolę, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę,
atsakingų asmenų funkcijų reglamentavimą, teisės aktus, kuriais vadovaujamasi atliekant pirkimus
ir kt., daroma išvada, kad Savivaldybės administracijoje melioracijos paslaugų pirkimai yra
vykdomi laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, sprendimų
priėmimo tvarka, kriterijai ir priėmimo terminai yra aiškūs, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė
yra minimali.
REKOMENDACIJOS:
1. Peržiūrėti pareigybių aprašymus juos sukonkretinant pagal atskirų darbuotojų
kvalifikaciją ir atliekamas funkcijas.
2. Inicijuoti pirkimų organizatorių sąrašo pakeitimą, nustatant, kad tas pas pats asmuo
negali būti ir pirkimų iniciatorius ir pirkimų organizatorius.
3. Atlikti reikalingus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo papildymus ir patikslinimus, detalizuojant reikalavimus viešųjų
pirkimų procese dalyvaujančių asmenų nešališkumo deklaracijų bei konfidencialumo pasižadėjimų
pasirašymo.
4. Užtikrinti DVS „@vilys“ pirkimo dokumentų susiejimą nuo užduoties formavimo iki
sutarties įvykdymo.

Savivaldybės meras

Antanas Bezaras
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Ersida Medžiūnienė, tel. (8 41) 59 66 46, el. p. ersida.medziuniene@siauliuraj.lt
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Išvados dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės
1 priedas

1.

2.

3.

4.

5.

Pirkimo/Konkurso
data

Objekto
pavadinimas

Pirkimas
vyko

Laimėtojas

Visi dalyviai

Dalyviu
sk.

2020-03-10 10:00

4 melioracijos
objektų
techninių darbo
projektų
ekspertizės
paslaugų
pirkimas
MELIORACIJOS
STATINIŲ
TECHNINIO
DARBO
PROJEKTŲ
PARENGIMO
PASLAUGŲ
PIRKIMAS
ŠIAULIŲ R.
GERGŽDELIŲ
MELIORACIJOS
STATINIŲ
TECHNINIO
DARBO
PROJEKTŲ
PARENGIMO
PASLAUGŲ
PIRKIMAS
ŠIAULIŲ R.
GILAIČIŲ
MELIORACIJOS
STATINIŲ
TECHNINIO
DARBO
PROJEKTŲ
PARENGIMO
PASLAUGŲ
PIRKIMAS
ŠIAULIŲ R.
GILVYČIŲ
MELIORACIJOS
STATINIŲ
TECHNINIO
DARBO
PROJEKTŲ
PARENGIMO

CVP IS

UAB "Statybos
ekspertų
biuras"

UAB "Projektų
analizės institutas"

3

MB "Meluka"

MB „Meluka“

2020-03-24 14:00

2020-03-24 14:00

2020-03-24 14:00

2020-03-24 14:00

CVP IS

UAB "Pastatų
konstrukcijos"
UAB "Statybos
ekspertų biuras"
2

UAB „Šiaulių
hidroprojektas“

CVP IS

MB "Meluka"

MB „Meluka“

2

UAB „Šiaulių
hidroprojektas“

CVP IS

MB "Meluka"

MB „Meluka“

2

UAB „Šiaulių
hidroprojektas“

CVP IS

MB "Meluka"

MB „Meluka“

UAB „Šiaulių
hidroprojektas“

2
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6.

7.

2020-04-07 14:00

2020-04-23 14:00

PASLAUGŲ
PIRKIMAS
2 melioracijos
objektų
techninių darbo
projektų
ekspertizės
paslaugų
pirkimas

CVP IS

UAB " Projektų
analizės
institutas"

UAB "Projektų
analizės institutas"

3

UAB "Pastatų
konstrukcijos"
UAB "Statybos
ekspertų biuras"

Šiaulių rajono
Kairių
kadastrinėje
vietovėje
valstybei
priklausančių
melioracijos
griovių (Dubijos
upelio), Nr.1-2,
Nr.1-2-1 ir juose
esančių
melioracijos
statinių remonto
darbai

CVP IS

UAB „Mansta"

UAB „Mansta“
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UAB "Gerista"
UAB "L&O
kompanija"
Kraujučio įmonė
"Aras"
UAB "Žemvalda"
MB „Begalybės
kraštas“
Alfonso Jokūbaičio
firma "VORUPĖ"

8.

2020-04-23 10:00

Šiaulių rajono
Bubių
kadastrinėje
vietovėje
valstybei
priklausančio
melioracijos
griovio T-2 ir
jame esančių
melioracijos
statinių remonto
darbai

CVP IS

9.

2020-04-23 10:00

Šiaulių rajono
Varputėnų
kadastrinėje

CVP IS

MB
„Melioracijos
servisas"

UAB "Šiaulių
melioracija"

ŽŪK "Dobilas"
Tiekėjų grupė
UAB „Limega“ ir
UAB „Meresta“
UAB "Šiaulių
melioracija"
UAB "Pasvalio
melioracija"
MB „Melioracijos
servisas“
UAB "Žemvalda"
UAB „Mansta“
MB „Begalybės
kraštas“
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
UAB "Šiaulių
melioracija"
Tiekėjų grupė UAB
„Limega“ ir UAB
„Meresta“
UAB "L&O
kompanija"
Kraujučio įmonė
"Aras"
UAB "Šiaulių
melioracija"
UAB „Kelmės
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8

8

vietovėje
valstybei
priklausančio
melioracijos
griovio V-7
( Kesaučio up.) ir
jame esančių
melioracijos
statinių remonto
darbai

10
.

2020-04-23 14:00

11
.

2020-05-18 14:00

12
.

2020-06-02 14:00

drena“
UAB "Žemvalda"
UAB "L&O
kompanija"
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
MB „Begalybės
kraštas“
UAB „Kuršėnų
komunalinis ūkis“

Šiaulių rajono
Bridų
kadastrinėje
vietovėje griovių
V-2, V-1-1, V-11-1 ir juose
esančių
melioracijos
statinių remonto
darbai

CVP IS

UAB „Mansta"

4 melioracijos
objektų
techninių darbo
projektų
ekspertizės
paslaugų
pirkimas
Šiaulių rajono
Pakapės kaimo
kapinių
teritorijos
išplėtimo
techninio darbo
projekto
parengimo
paslaugos
pirkimas

CVP IS

UAB "Pastatų
konstrukcijos"

CVP IS

MB "Meluka"

Tiekėjų grupė
UAB „Limega“ ir
UAB „Meresta“
UAB „Mansta“
UAB "Gerista"
UAB "L&O
kompanija"
Kraujučio įmonė
"Aras"
UAB "Žemvalda"
ŽŪK "Dobilas"
Tiekėjų grupė
UAB „Limega“ ir
UAB „Meresta“
UAB "Šiaulių
melioracija"
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
MB „Begalybės
kraštas“
UAB "Pasvalio
melioracija"
UAB „Pastatų
konstrukcijos“
„Statybos
ekspertų biuras“
UAB „Projektų
analizės institutas“
MB „Meluka“
UAB „Šiaulių
hidroprojektas“
UAB „Projektų
rengimo centras“

11

3

3

9

13
.

2020-06-02 14:00

14
.

2020-06-26 10:00

15
.

2020-07-10 10:00

16
.

2020-07-13 14:00

17

2020-07-23 14:00

Šiaulių rajono
Pakumulšių
gyvenvietės
dalies
melioracijos
statinių
rekonstravimo
darbų techninio
darbo projekto
parengimo
paslauga
Šiaulių rajono
Gilaičių
kadastrinėje
vietovėje
valstybei
priklausančių
melioracijos
griovių S-1, S-11, Gr. Nr. 1, Gr.
Nr. 2 ir juose
esančių
melioracijos
statinių remonto
darbai
Šiaulių rajono
Gilvyčių
kadastrinėje
vietovėje
valstybei
priklausančių
melioracijos
griovių V-4-3, V4-5, V-4-7, V-6-6
ir juose esančių
melioracijos
statinių remonto
darbai

CVP IS

UAB "Šiaulių
hidroprojektas
"

UAB „Šiaulių
hidroprojektas“
MB „Meluka“
UAB „Projektų
rengimo centras“

3

CVP IS

UAB „Mansta"

UAB „Mansta“

6

VALSTYBEI
PRIKLAUSANČIŲ
MELIORACIJOS
GRIOVIŲ IR
JUOSE ESANČIŲ
MELIORACIJOS
STATINIŲ
REMONTO
DARBAI (Bubių,
Drąsučių,
Verbūnų)
Pralaidos (LKS

CVP IS

UAB "Žemvalda"
MB „Melioracijos
servisas“
UAB "L&O
kompanija"
Kraujučio įmonė
"Aras"
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
CVP IS

CVP IS

UAB ,,L&O
kompanija"

UAB ,,Žemvald
a"

UAB ,,Žemvald

UAB "L&O
kompanija"
UAB "Žemvalda"
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
UAB „Limega“
MB „Melioracijos
servisas“
Kraujučio įmonė
"Aras"
UAB „Šiaulių
melioracija“
UAB „Vigatas“
UAB "Žemvalda"

8

5

UAB „Limega“
UAB "L&O
kompanija"
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
UAB „Šiaulių
melioracija“
UAB "Žemvalda"

4

10

.

18
.

2020-07-30 14:00

19
.

2020-09-22
14:00

20
.

2020-10-16 10:00

21
.

2020-11-10 14:00

445357,
6191613 ) Bubių
kaime Gervėnų
gatvėje
paprastojo
remonto darbai
Šiaulių r. sav.
Gruzdžių m.
kvartalo tarp
Klevų-Liepų g.
paviršinio
vandens (lietaus)
nuvedimo tinklo
rekonstrukcijos
ir Kužių m.
Gruzdžių g.
drenažo
rekonstrukcijos
darbai
3 melioracijos
objektų
techninių darbo
projektų
parengimo
paslaugų
pirkimas

a"

UAB „Trotas“
Alfonso
Jokūbaičio firma
"VORUPĖ"
UAB "Limega"

CVP IS

UAB ,,L&O
kompanija"

UAB "L&O
kompanija"
UAB „Šiaulių
melioracija“
UAB "Žemvalda"
UAB "KRS"

4

CVP IS

MB „Meluka"

MB „Meluka"

4

MB
„Gaprojektuotojas
“
UAB „Šiaulių
hidroprojektas"
UAB „Inžinerinis
projektavimas“

Šiaulių r.
Gergždelių
kadastrinėje
vietovėje
valstybei
priklausančių
melioracijos
griovių ir juose
esančių
melioracijos
statinių remonto
darbus

CVP IS

Melioracijos
statinių remonto
3 techninių
darbo projektų
parengimo
paslaugos

CVP IS

UAB
„Žemvalda“

MB „Meluka"

UAB „Žemvalda“

6

UAB „L&O
kompanija“
MB „Melioracijos
servisas“
UAB „Šiaulių
melioracija“
Kraujučio įmonė
„Aras“
Alfonso
Jokūbaičio firma
„VORUPĖ“
MB „Meluka“

4

UAB „Šiaulių
hidroprojektas“
UAB „Inžinerinis
projektavimas“
MB
„Gaprojektuotojas
“

22
.

Pakapės kaimo
kapinių
teritorijos

UAB „Šiaulių
melioracija“

6

11

išplėtimo
nusausinimo
darbai

Išvados dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės
2 priedas
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI APKLAUSOS BŪDU
Eil
.
Nr.

Objekto
pavadinimas

1

Kairių melioracijos ploto Nr. 1 valstybei priklausančių
melioracijos statinių avariniai remonto darbai

2
3
4
5

Šiaulių rajono Bazilionų k. v. Bazilionų melioracijos ploto
Nr. 1, 2, 4, 6, 13 valstybei priklausančio kanalizuoto
melioracijos griovio Š-1-2
avariniai remonto darbai
Tech. priežiūra 2020-10-30)
Tech. priežiūra 2020-10-30)
Tech. priežiūra 2020-10-30)

6
7

Tech. priežiūraGergždeliai
kadastro apskaita

8

Ginkūnų tv

Sutartis

vertė

TV8-310

VP1-404
TV8-447
TV8-662
TV8-636
TV81063
VP1-8
tv8-384

Rangovas

Pirkimo vykdytojas

1944,83

UAB „Žemvalda“

Žemės ūkio skyrius

7936,8
2014,65
1131,35
1969,88

UAB „Šiaulių melioracija ”

UAB“ Domstata“
UAB“ Domstata“
UAB“ Domstata“

Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

UAB“ Domstata“

Žemės ūkio skyrius

0,00
5000

VĮ VŽF
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

2710,79
UAB“ Kuršėnų komunalinis ūkis“

9
10
11

Kairių tv
Tvenkiniai I
Tvenkiniai II

tv8-406
VP1-236
VP1-249

1740,14
UAB“ Kuršėnų komunalinis ūkis“

Žemės ūkio skyrius

UAB“ Kuršėnų komunalinis ūkis“
Donato Kaltano individuali įmonė

Žemės ūkio skyrius

7630,73
7256,04

Žemės ūkio skyrius

__________________________

1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS NUSTATYMO KLAUSIMYNAS
Žemės ūkio skyriaus melioracijos viešųjų darbų pirkimas
1.

2.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
Ar nustatytas ir kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos ir/ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės
pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar
kitokia atsakomybė, savivaldybės įstaigoje faktas (pvz.: teisėsaugos
institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar
savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus
ir/ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose,
žiniasklaidos, kita pateikta informacija).
Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų
registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti?
Ar savivaldybės įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams,
kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai)
įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės
pažeidimų, savivaldybės įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių
pranešimų?
Ar savivaldybės įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti,
kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos
vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė
prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo
išvados? Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms
šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei
taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą.
Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas
Ar savivaldybės įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų,
suteikiančių įgaliojimus vykdyti kontrolės ir priežiūros funkcijas,
pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius/detalizuojančius
kontrolės priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką,
periodiškumą?
Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs
kontrolės /priežiūros funkcijas vykdantys/sprendimus priimantys
subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai) ir ar išsamiai ir
tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos?
Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo
nuožiūra?
Ar savivaldybės įstaigoje priimti teisės aktai, sprendimai,
užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi.
Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir
tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo
principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės / priežiūros funkcijas?
Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos
sprendimų priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdymo funkcijos?
Ar
savivaldybės
įstaigos
teisės
aktai
reglamentuoja
kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir

Melioracijos viešųjų darbų
pirkimuose nenustatyta.
Melioracijos darbų pirkimų
apimtys ir finansavimas yra
nustatyti Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio
22 d. įsakyme Nr. A-91.
Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą
TAIP.
Pranešimų negauta.

Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą.

KONTROLĖS IR
PRIEŽIŪROS
TAIP

TAIP

TAIP
TAIP
TAIP
TAIP

2

3.

4.

sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios,
paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji
pakankamai veiksminga?
Ar savivaldybės įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja
kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir
sprendimų apskundimo tvarką?
Ar savivaldybės įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų,
kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės/priežiūros subjektų
veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas
tokios informacijos tyrimas?
Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar
vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų
taisymas?
Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo sprendimų
priėmimo tvarka bei atsakomybė
Ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių
nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų
pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus),
reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų
uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus,
kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?
Ar priimant savivaldybės įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius
atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas,
atsižvelgta įteisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius,
funkcijas?
Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų
valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra
pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?
Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą.
Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės
tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus
kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar
tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?
Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės
tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas,
periodiškumą?
Ar savivaldybės įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų/ darbuotojų
etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų
įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?
Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų
teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?
Veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų
teisių suteikimu ar apribojimu.
Ar savivaldybės įstaiga įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pagrindu
priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius/detalizuojančius leidimų,
licencijų,
lengvatų,
nuolaidų,
kitokių
papildomų
teisių
išdavimo/neišdavimo arba suteikimo/ nesuteikimo, teisinės
atsakomybės, kitų teisinio/ekonominio poveikio priemonių
procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai
reglamentuojamos administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti
konkretūs, objektyviai pamatuojami reikalavimai procedūroje
dalyvaujantiems asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų teisiniam

TAIP
Skyriuje negauta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP
Taip

NE
Skyriaus darbuotojai
lengvatų, licencijų ir
nuolaidų neišduoda
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5.

statusui, asmenų pateikiamiems dokumentams ir kt.)?
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodantys/neišduodantys,
teisinę atsakomybę ir kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones
taikantys subjektai (įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai ar
darbuotojai), ar išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija? Ar
šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo
nuožiūra?
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktai suteikia įgaliojimus
išduoti/suteikti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, taikyti teisinę
atsakomybę, kitas teisinio ekonominio poveikio priemones kolegialiai
institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliai reglamentuoja kolegialios
institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo,
administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės
aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už
priimtus sprendimus?
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai,
principai,
kuriais
vadovaujantis
priimamas
sprendimas
išduoti/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus? Ar
numatyti konkretūs administracinės procedūros sprendimų priėmimo
terminai. Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos ar atskirų
tokios veiklos subjektų santykių skaidrumą? Ar teisinis
reglamentavimas nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai
kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam
tikroje srityje veikiantiems subjektams?
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose atskirtas sprendimo
išduoti/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo ir
licencijuojamos ar kitokios veiklos priežiūros/kontrolės bei sankcijų
taikymo funkcijų įgyvendinimas?
Ar savivaldybės įstaigoje reglamentuota sprendimų išduoti/neišduoti
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus
kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?
Ar savivaldybės įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas,
lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant kitokias papildoma teises,
taikomas vieno langelio principas?
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų,
išduodančių leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, veiklos ir
priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta asmenų
skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl leidimus, ir
kitus dokumentus išduodančių arba suteikiančių subjektų veiklos
priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios
informacijos tyrimas?
Ar teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?
Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo
Ar įstatymai, kiti teisės norminiai aktai savivaldybės įstaigai suteikia
teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus
teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo
procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų
poveikio korupcijos mastui vertinimas?
Ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius
sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės

Neaktualu, atsižvelgiant į 4
klausimo atsakymą.

Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą.

Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą.
Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą.
Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą.
Neaktualu, atsižvelgiant į 1
klausimo atsakymą.

Taip

Taip

Taip
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7.

įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?
Ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokius
sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta
šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės
aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar
detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties
atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar
teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią
atsakomybę už priimtus sprendimus?
Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat
sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios,
paskesniosios) procedūras?
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo,
apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?
Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo,
apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas
tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti?
Kokių priemonių buvo imtasi?
Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos
administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi?
Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir/ar kolizijų
taisymas?
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos
trūkumų.
Ar savivaldybės įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų
tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos
rekomendacijos ir pasiūlymai?
Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu
nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Taip
Taip

Taip

Neturiu informacijos
Skyriuje nebuvo

Tikriausiai taip

Nesu gavęs tokios
informacijos
Nesu gavęs tokios
informacijos

Saulius Darginavičius
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