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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO (2018 M. III KETV.2019 M. II KETV.)
Pagal Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarka), 7 punktą valstybės ar savivaldybės įstaigoje korupcijos tikimybės nustatymas turi būti
atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį. Subjektai, nustatę korupcijos tikimybę valstybės ar
savivaldybės įstaigoje, informaciją apie tai pateikia ministerijos, kurios valdymo sričiai priklauso
įstaiga, vadovui, o savivaldybėse – atitinkamos savivaldybės merui. Ministrai ir savivaldybių merai
įvertina subjektų, atlikusių korupcijos tikimybės nustatymą, pateiktą informaciją, nustato valstybės
ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
iki korupcijos tikimybei nustatyti skirto laikotarpio pabaigos surašo ir pasirašo motyvuotą išvadą.
Atsižvelgdama į tai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos (toliau – Inspekcija) 2019 m. III ketvirtį atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą (toliau – analizė) ir teikia informaciją ministro motyvuotai išvadai parengti.
1. Analizuojamas laikotarpis ir informacijos šaltiniai.
Analizuojamas laikotarpis nuo 2018 m. III ketvirčio pradžios iki 2019 m. II ketvirčio
pabaigos.
Analizė buvo atliekama vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarka ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos viršininko 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-116 (toliau – VTPSI aprašas).
Vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę Inspekcijoje buvo remiamasi Inspekcijos
disponuojama informacija. Siekiant kuo tiksliau įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę,
Inspekcijos padalinių (departamentų, skyrių) vadovams ir juos pavaduojantiems asmenims buvo
pateiktas užpildyti VTPSI aprašo priede numatytas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
klausimynas (toliau – klausimynas). Klausimyno pagrindu gauta informacija apibendrinta ir
panaudota atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Inspekcijoje. Taip pat buvo
remiamasi Inspekcijos interneto svetainėje patalpintos elektroninės anketos, skirtos ūkio subjektams
pareikšti nuomonę apie Inspekcijos veiklą, elektroninės pranešimo formos, esančios skiltyje
„Pasitikėjimo linija“, duomenimis bei kitais informacijos šaltiniais.
2. Kriterijai, pagal kuriuos nustatyta, kad Inspekcijos veiklos sritis yra priskiriama prie
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
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Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti kriterijai, pagal kuriuos
nustatoma, ar valstybės arba savivaldybės įstaigos veiklos sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Inspekcijos veiklos sritis atitinka keletą kriterijų:
1) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
2) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu;
3) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo;
4) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. Toliau šiame
rašte aptarimas kiekvienas iš jų atskirai.
2.1. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu
Inspekcijai priskirta teritorijų planavimo valstybinės priežiūros funkcija, 8 straipsnio 1 dalimi –
statybos valstybinės priežiūros funkcija. Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, (toliau – Inspekcijos nuostatai) 2 punktą Inspekcijos paskirtis
– pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.
Siekiant užtikrinti efektyvesnę priežiūrą bei aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę nuo 2019 m.
liepos 1 d. Inspekcijoje atlikta struktūrinė reforma – mažinant teritorinių padalinių skaičių,
panaikinti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamentai, ir įsteigti Rytų Lietuvos, Vidurio Lietuvos ir Vakarų Lietuvos statybos
valstybinės priežiūros departamentai. Taip pat įsteigtas ne teritoriniu principu veiksiantis Teritorijų
planavimo valstybinės priežiūros departamentas, o korupcijos prevencijos ir veiklos teisėtumo
kontrolės tikslais įkurtas Vidaus tyrimų skyrius. Naujas Veiklos gerinimo skyrius turės užtikrinti
darnesnį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei proaktyvią, į pažeidimų prevenciją
orientuotą institucijos veiklą, o Teisės departamentas – operatyvesnį neteisėtos statybos padarinių
šalinimą ir vieningesnę praktiką teisės taikymo srityje.
Su Inspekcijos vykdomomis teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijomis
susijęs teisinis reglamentavimas nuolat tobulinamas, Inspekcijos ir jos pareigūnų įgaliojimai
pakankamai aiškiai apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose, sprendimus priimančių ir juos
kontroliuojančių subjektų kompetencija atskirta.
Analizuojamu laikotarpiu, atsižvelgiant į Inspekcijos struktūros pokyčius, teisinio reguliavimo
problematiką bei galimas kolizijas, buvo pakeista ir patobulinta nemažai vidinių Inspekcijos veiklą
reglamentuojančių teisės aktų. Be kita ko, patobulintos galimybės Inspekcijos administracinėms
paslaugoms teikti, manytina, kad jų teikimas tapo funkcionalesnis, skaidresnis bei patogesnis
visuomenei. Įsigaliojo šie Inspekcijos viršininko įsakymais tvirtinami teisės aktai ar jų pakeitimai:
• Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitai,
pakeisti Inspekcijos viršininko 2018-07-11 įsakymu Nr. 1V-86;
• Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitai pakeisti 2019-05-07 Inspekcijos
viršininko įsakymu Nr. 1V-54;
• Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitai pakeisti 201905-07 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-53;
• Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo
patikrinimo akto rekvizitai pakeisti 2018-08-10 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-97;
• Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo
akto rekvizitai pakeisti 2018-08-30 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-102;
• Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitai pakeisti
2018-08-30 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-103;
• Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitai pakeisti
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2019-05-07 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-52;
• Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam
planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų
planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir statybą leidžiančio dokumento
išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi
patikrinimo akto rekvizitai pakeisti 2018-09-03 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-106;
• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei
išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas pakeistas 2018-09-28
Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-120;
• Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas pakeistas 2018-12-31
Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-164;
• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų
planavimo proceso tikrinimo aprašas pakeistas 2019-01-02 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-1;
• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos su
teritorijų planavimu susijusių dokumentų išdavimo proceso aprašas pakeistas 2019-01-02
Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-2;
• Asmenų prašymų, skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės pakeistos 2019-0329 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-38;
• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir
statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovas patvirtintas 2019-06-19 Inspekcijos viršininko
įsakymu Nr.1V-73;
• Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos
aprašas pakeistas 2019-06-26 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-87;
• Administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso, tikrinimo
tvarkos aprašas pakeistas Inspekcijos viršininko 2019-06-27 įsakymu Nr.1V-90;
• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pasitikėjimo linijos nuostatai pakeisti 2019-06-27 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-91.
Inspekcijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai skelbiami viešai Inspekcijos interneto
svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ (http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisineinformacija/teises-aktai-2), taip pat Teisės aktų registre.
Inspekcijos pareigūnų veikla ir funkcijos detaliai reglamentuotos Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamente, patvirtintame
Inspekcijos viršininko 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-56, Inspekcijos padalinių nuostatuose ir
pareigybių aprašymuose, teisės aktuose, reglamentuojančiuose Inspekcijos funkcijas.
Taip pat pažymėtina ir tai, kad Inspekcijoje yra įdiegta kokybės vadybos sistema (pagal
standartą LST EN ISO 9001:2015), Inspekcijoje vykdomi procesai išsamiai aprašyti Inspekcijos
viršininko įsakymais patvirtintuose aprašuose.
Dauguma Inspekcijos paslaugų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos dalyvių teisių
įgyvendinimu, teikiamos elektroninėje erdvėje (Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)). Tokiu būdu išvengiama paslaugų gavėjų ir
Inspekcijos ar savivaldybių pareigūnų tiesioginio kontakto ir bendravimo. Toks paslaugos suteikimo
modelis užtikrina objektyvumą, nešališkumą. Dalies Inspekcijos teikiamų korupciniu požiūriu
jautrių administracinių paslaugų vykdymas, nepriklausomai nuo to, kad Inspekciją sudaro ir
teritoriniai padaliniai, nėra siejamas su jų veiklos teritorija, taip dar labiau sumažinant galimybę
įvykdyti korupcinio pobūdžio veikas (prašymai patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą,
pažymą apie statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių naudojantis IS
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„Infostatyba“ automatiškai skirstomi ne pagal teritoriniams padaliniams priskirtas veiklos
teritorijas).
2018 m. IS „Infostatyba“ realizuota paslauga padaryti visuomenei prieinamus IS
„Infostatyba“ kaupiamus statybą leidžiančių dokumentų duomenis – jo išdavimo procese
dalyvavusių, projektus tikrinančių institucijų vertinimus ir išvadas, statybos projekto architektūrinę
ir sklypo sutvarkymo dalis. Ši priemonė leidžia visuomenei aktyviai dalyvauti statybos procese, t. y.
nustatyti galimus pažeidimus, kreiptis dėl jų šalinimo, be to, viešumas bus prevencinė priemonė
prieš pažeidimų darymą.
Teikiant paslaugas nuotoliniu būdu ir išvengiant tiesioginio pareigūno ir paslaugos gavėjo
kontakto, priežiūros veiksmai yra viešinami bei kontroliuojami – taip mažinami galimi korupcijos
rizikos veiksniai teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse.
Pažymėtina, kad kai kurių Inspekcijos padalinių vadovų atsakymuose į Klausimyno
klausimus pateikta informacija leidžia daryti išvadą, kad Inspekcijai vis dar būtina tikslinti teisės
aktus, siekiant, kad reguliavimas dėl kontrolės taptų aiškesnis, procesai efektyvesni.
2.2. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu.
Teisės aktai Inspekcijai suteikia įgaliojimus išduoti leidimus, įvairias pažymas, aktus, atlikti
funkcijas, susijusias su statybos užbaigimo procedūromis, taikyti teisinio poveikio priemones,
nagrinėti ir nustatyti teisės pažeidimus, priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių
taikymo.
a) Leidimų išdavimas. Inspekcijos nuostatų 11.2.1.10, 11.2.1.11, 11.2.6, 11.2.8 – 11.2.10
punktai numato, jog Inspekcija išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą, atlikti statinio
konservavimo darbus, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius
dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus,
statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti, statyti naujus statinius ir leidimus rekonstruoti statinius
Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe,
išduoda leidimus statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje, leidimus statyti,
rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius.
Inspekcija, pagal kompetenciją išduodama leidimus, vadovaujasi Statybos įstatymu, Teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, Pajūrio juostos įstatymu, Branduolinės
energijos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878,
Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto
statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19
d nutarimu Nr. 1165, bei kitais su minėtų funkcijų vykdymu susijusiais teisės aktais.
b) Pažymų išdavimas. Inspekcija pagal kompetenciją išduoda pažymas, kad statinys statomas
be esminių nukrypimų nuo statinio projekto ir pažymas apie statinio nugriovimą. Minėtos funkcijos
vykdomos vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
įstatymu, Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto
sprendinių išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. birželio 8 d. Inspekcijos viršininko
įsakymu Nr. 1V-73, Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m.
gruodžio 28 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-182.
c) Statybos užbaigimo procedūros. Inspekcija pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias
su statybos užbaigimo procedūromis (deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimą ir statybos
užbaigimo aktų išdavimą), kurios vykdomos vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
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padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. D1-878, nuostatomis. Kaip jau minėta, deklaracijų tvirtinimo funkcija yra atsieta nuo
teritorijos, kurioje vykdomos statybos, taip maksimaliai siekiant išvengti korupcijos (paslaugos
teikiamos informacinių sistemų pagalba).
d) Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimas. Pagal Inspekcijos nuostatų 11.1.2 punktą
Inspekcija tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitiktį teritorijų planavimą
reglamentuojantiems teisės aktams. Ši funkcija vykdoma vadovaujantis Teritorijų planavimo
įstatymu, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, Teritorijų planavimo
dokumentų tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (toliau –
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas), Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos su teritorijų planavimu susijusių dokumentų
išdavimo proceso aprašu, patvirtintu Inspekcijos viršininko 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V149, ir kitais teisės aktais.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 6 punktu, prašymas
patikrinti teritorijų planavimo dokumentą registruojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(TPDRIS). Manytina, kad tokiu būdu, kuomet prašymas patikrinti teritorijų planavimo dokumentą
pateikiamas elektroninėje erdvėje, panaikinant tiesioginį, „gyvą“ kontaktą su teritorijų planavimo
dokumentą tikrinančios institucijos darbuotoju, atsakingu už pateikto tikrinti dokumento atitikties
teisės aktų reikalavimams išvados parengimu, žymiai sumažina galimybes įvairiems korupciniams
veiksmams kilti.
e) Detaliojo plano tvirtinimas, kai detalusis planas per nustatytą terminą nepatvirtinamas ir
planavimo organizatoriui nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl plano netvirtinimo.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo (galiojusio iki 2013-12-31), kurio nuostatos
taikomos vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 26
straipsnio 5 dalyje buvo įtvirtinta, kad tais atvejais, kai siūloma tvirtinti detalųjį planą, o
savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu
atsisako jį tvirtinti, privaloma planavimo organizatoriui raštu pateikti motyvuotą atsakymą per 20
darbo dienų nuo detaliojo plano pateikimo dienos. Jei savivaldybės taryba arba savivaldybės
administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą
nepatvirtina ir nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl plano netvirtinimo, detalusis planas
tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Ši tvarka buvo nustatyta Detaliojo
plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės
tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos apraše, patvirtintame
Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 825. Pagal šio aprašo nuostatas teisė tvirtinti
detaliuosius planus suteikta Inspekcijai. 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Teritorijų planavimo
įstatymo pakeitimo įstatymui Teritorijų planavimo įstatyme nebeliko nuostatos dėl detaliojo plano
tvirtinimo Vyriausybės nustatyta tvarka, jei detalusis planas per nustatytą terminą nepatvirtinamas ir
nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl jo netvirtinimo.
Remiantis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai,
dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo
galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas,
Inspekcija vis dar turi teisę tvirtinti nuo iki 2013 m. gruodžio 31 d. pradėtus rengti detaliuosius
planus, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos
pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina.
Pažymėtina tai, kad analizuojamu laikotarpiu, t.y. 2018 metais tokių prašymų gauta nebuvo,
2019 metais gautas 1 prašymas, tačiau atmestas, nes buvo pateiktas pažeidžiant nustatytą tvarką.
f) Išvadų dėl numatomų statybų ir veiklos atitikties Pajūrio juostos įstatyme nurodytiems
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teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams teikimas.
Vadovaujantis Inspekcijos nuostatų 11.1.8 papunkčiu, Inspekcija rengia išvadas pagal
savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio
juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio
juostos nustatymo tikslus. Išsami tokių išvadų teikimo tvarka nustatyta statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, IV skyriuje.
g) Administracinio teisinio poveikio priemonių taikymas. Administracinių nusižengimų
kodekso, Teritorijų planavimo įstatymo ir Statybos įstatymo nustatytais atvejais Inspekcijos
pareigūnai fiziniams ir juridiniams asmenims surašo administracinių nusižengimų protokolus,
nagrinėja administracinių nusižengimų bylas arba teikia šias bylas teismui.
Inspekcijos pareigūnams įgaliojimai surašyti administracinių nusižengimų protokolus,
nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas numatyti 2018 m.
vasario 20 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-11 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių
nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas Valstybinėje teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos suteikimo“, šios funkcijos vykdymas
numatytas Inspekcijos padalinių nuostatuose, darbuotojų pareigybių aprašymuose, Inspekcijos
vidaus tvarką reglamentuojančiuose aktuose.
Inspekcija, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo
nuostatomis taip pat teikia fiziniams ir juridiniams asmenims privalomuosius nurodymus vykdyti
atitinkamus įpareigojimus teritorijų planavimo ir statybos srityse, jų nevykdant – kreipiasi į teismą
ar antstolius dėl priverstinio tokių nurodymų vykdymo, taip pat taiko administracinę atsakomybę už
nurodymų nevykdymą.
h) Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas, teisinio poveikio priemonių taikymas.
Asmenų skundai, prašymai ir kiti kreipimaisi Inspekcijoje nagrinėjami vadovaujantis Asmenų
prašymų, skundų, nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse, patvirtintose 2014 m. sausio 8 d. Inspekcijos
viršininko įsakymu Nr. 1V-5 (toliau – Aptarnavimo VTPSI taisyklės), nustatyta tvarka.
Aptarnavimo VTPSI taisyklių 14 punktas numato, kad asmenų prašymai gali būti pateikiami
žodžiu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Inspekciją arba elektroninėmis priemonėmis
(telefonu) ir kitais šiose Taisyklėse numatytais būdais) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui
atvykus į Inspekciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: faksu ar
elektroniniu paštu), taip pat kitais šiose Taisyklėse numatytais būdais.
Inspekcijoje yra daug ir įvairių būdų suinteresuotiems asmenims pranešti apie galimus
korupcijos atvejus. 2017 m. rugpjūčio 29 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-105 patvirtinti
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo
linijos nuostatai (toliau – „Pasitikėjimo linijos“ nuostatai). „Pasitikėjimo linijos“ nuostatų 6 punkte
nustatyta, kad pranešimus apie Inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą
ar netinkamą pareigų vykdymą asmenys Pasitikėjimo linija gali pateikti telefonu su atsakikliu (8 5)
272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“
poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą, paštu – A. Vienuolio
g. 8, 01104 Vilnius, taip pat per Inspekcijoje esančius asmenų aptarnavimo stendus.
Pažymėtina, kad analizuojamuoju laikotarpiu Inspekcija dėl įtariamų korupcinio pobūdžio
veiklų į teisėsaugos institucijas nesikreipė, taip pat tarnybinių nuobaudų dėl tokių veiklų neskyrė.
Tačiau Inspekcijos viršininkas, esant įtarimams dėl Inspekcijos darbuotojų galimai netinkamai
atliktų veiksmų ar neveikimo, inicijavo tarnybinių nusižengimų tyrimus. Analizuojamuoju
laikotarpiu pradėta 13 tarnybinių nusižengimų tyrimų (ataskaitiniu laikotarpiu priimti sprendimai
dėl 8 tyrimų), iš jų 1 atveju buvo nustatyta, kad darbuotojas tarnybinio nusižengimo nepadarė, 2
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atvejais buvo nustatyta, kad tarnybinį nusižengimą padarė, bet nuobauda nebuvo skirta dėl senaties
(pažeidimas padarytas seniau nei prieš 6 mėn.), 1 atveju skirta pastaba, tačiau vėliau, teisme
pasirašius taikos sutartį, ši nuobauda panaikinta (nuobauda panaikinta 2019 m. III ketv.), 3 atvejais
skirtos pastabos, ir 1 atveju – įspėjimas. Dar vienas Inspekcijos viršininko įsakymas dėl rezultatų
buvo priimtas 2018 m. III ketv. – konstatuota, kad tarnybinis nusižengimas buvo padarytas, bet
nuobauda neskirta dėl Inspekcijos pareigūno mirties.
Dauguma Inspekcijos padalinių vadovų atsakymuose į Klausimyno klausimus teigia, kad
Inspekcijos leidimų, pažymų išdavimo tvarka, sąlygos ir terminai pakankamai detaliai
reglamentuoti, galimybės Inspekcijos darbuotojams piktnaudžiauti, veikti savo nuožiūra, apribotos.
Kitaip tariant, Inspekcijos padalinių vadovų nuomone, Inspekcijoje korupcijos apraiškos negalimos
arba labai nežymios.
Galimoms korupcijos apraiškoms Inspekcijoje nustatyti remtasi ir objektyviais duomenis.
2018 m. elektroninės anketos, skirtos ūkio subjektams pareikšti nuomonę apie Inspekcijos veiklą
duomenimis, 1400 respondentų iki galo neužpildė anketinių klausimų, 5 respondentai į klausimą
„Ar esate susidūrę su korupcija?“ atsakė „taip“, 18 respontų atsakymas į šį klausimą buvo „ne“.
Be to, 2018 m. spalio–gruodžio mėn. atlikta Inspekcijos klientų pasitenkinimo teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros paslaugomis apklausa. Apklausos rezultatai parodė,
kad korupcijos tikimybė Inspekcijoje yra labai nedidelė – 98,3 proc. respondentų atsakė, kad per
pastaruosius 12 mėn. Inspekcijos atstovams neteko duoti kyšio (praėjusio laikotarpio reikšmė –
97,8 proc.) o 96,3 proc. respondentų tvirtino, kad tvarkant reikalus Inspekcijoje, valstybės
tarnautojai neleido suprasti, kad norėtų gauti pinigų ar kitos naudos (praėjusio laikotarpio reikšmė –
95,2 proc). Pasitenkinimas paslaugomis indeksas išaugo ir šiuo metu siekia 79 proc. Tyrimo
duomenys atskleidė, kad klientai 8,5 balo įvertino dalykišką aptarnavimą, o 8 balais informacijos
aiškumą ir išsamumą bei priimtų sprendimų pagrįstumą.
Taigi, remiantis objektyviais duomenimis, darytina išvada, jog ūkio subjektai su korupcijos
apraiškomis Inspekcijoje beveik nesusiduria arba susiduria labai retai.
Vis dėlto iš užpildytų Klausimynų atsakymų galima spręsti, jog Inspekcija turėtų siekti
išsamesnio ir tikslesnio kontrolės (priežiūros) funkcijų bei sprendimų priėmimo funkcijų
atskyrimo. Be to, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad reikėtų atnaujinti Inspekcijos teisinį
reguliavimą, susijusį su viešųjų ir privačių interesų derinimu valstybinėje tarnyboje, deklaracijų
analize.
Įvertinant tai, kad dėl jokių kitų Inspekcijos teikiamų paslaugų galimo korupcinio pobūdžio
Klausimynų atsakymuose nepasisakyta, darytina išvada, kad Inspekcija priimant teisės aktus, o taip
pat, teikiant pasiūlymus kitoms institucijoms dėl teisės aktų nuostatų tobulinimo, yra užtikrinusi
visus įmanomus saugiklius galimoms korupcijos apraiškoms mažinti.
2.3. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo.
Inspekcijoje daugiausia priimami sprendimai, kuriems kitos įstaigos pritarimo nereikia. Tokie
sprendimai priimami teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros, viešųjų pirkimų,
Inspekcijos turto valdymo ir naudojimo srityse. Atsižvelgiant į tai, kad teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros srityje priimami sprendimai jau buvo aptarti aukščiau, detaliau
aptartini Inspekcijos priimami sprendimai viešųjų pirkimų srityje.
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą užtikrina Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pirkimų valdymo proceso aprašas,
patvirtintas 2014 m. lapkričio 11 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-174, taip pat Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Nuolatinės supaprastintų
viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 17 d. Inspekcijos
viršininko įsakymu Nr. 1V-100.
Pranešimus dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje (tame tarpe ir dėl korupcijos), asmenys gali
teikti bendra tvarka, numatyta ,,Pasitikėjimo linijos“ nuostatuose.
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Remiantis išdėstytu, manytina, jog Inspekcija yra priėmusi visus reikalingus teisės aktus, o
taip pat įgyvendinusi ir kitas reikalingas priemones skaidriems viešiesiems pirkimams vykdyti.
Analizės laikotarpiu Inspekcijoje skundų dėl galimų korupcinių pažeidimų viešųjų pirkimų srityje,
išskyrus pretenzijas dėl viešojo pirkimo procedūrų (analizuojamu laikotarpiu išnagrinėtos 7
pretenzijos), gauta nebuvo.
2.4. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsniu, 2019 m. savo iniciatyva atliko teisės aktų, reglamentuojančių su
statybos valstybine priežiūra susijusias procedūras naudojantis IS ,,Infostatyba“, antikorupcinį
vertinimą. Atlikus vertinimą pateikta 2019 m. balandžio 3 d. išvada Nr. 4-01-3203, kurioje
Inspekcijai pateiktos rekomendacijos.
Atsižvelgiant į gautas rekomendacijas, numatyta priemonė – reglamentuoti tvarką ir
kriterijus, kuriais remiantis IS ,,Infostatyba“ paskirsto prašymus suteikti administracines paslaugas
bei pranešimus apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar
paskyrimą Inspekcijos darbuotojams“, kuri 2019 m. birželio 27 d. Inspekcijos viršininko įsakymu
Nr. 1V-94 ,,Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininko 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1V-158 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos Inspekcijos prie Aplinkos ministerijos korupcijos prevencijos programos 2016-2019
metams įgyvendinimo 2019 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į Inspekcijos
Korupcijos prevencijos programos 2016-2019 metams įgyvendinimo 2019 metais priemonių planą.
Priemonė įgyvendinta 2019 m. III ketvirtį.
Apie rekomendacijų įgyvendinimą Inspekcija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą yra informavusi 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. 2D-7479 ir 2019 m. liepos 5 d. raštu Nr.
2D-9012.
Inspekcijoje įgyvendinti ir įgyvendinami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
pateikti pasiūlymai turėjo svarbią reikšmę korupcijos tikimybės pasireiškimo mažinimui.
3. Antikorupcinių priemonių įgyvendinimas Inspekcijoje.
Informaciją apie priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių 2018-2020 metams plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201803-13 įsakymu Nr. D1-193, vykdymą 2018 metais Inspekcija pateikė 2019 m. sausio 10 d. raštu Nr.
2D-531.
2015 m. gruodžio 15 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-218 patvirtintai Inspekcijos
korupcijos prevencijos programai įgyvendinti 2017 m. gruodžio 15 d. Inspekcijos viršininko
įsakymu Nr. 1V-165 buvo patvirtintas Inspekcijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
2018 m. priemonių planas (toliau – 2018 m. Planas). 2018 m. III-IV ketv. (analizuojamas
laikotarpis) numatytos priemonės buvo įgyvendintos.
Inspekcijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018 m. priemonių plane buvo
numatytas pagrindinis tikslas – mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas didinant teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skaidrumą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo suformuoti 4
uždaviniai:
1 – išaiškinti korupcijos prielaidas, priežastis ir jas šalinti. Uždavinys įgyvendintas teikiant
pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijos parengtiems Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimų projektams dėl pažymų apie statinio (-ių)
statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo ir deklaracijų apie
statybos užbaigimą tvirtinimo funkcijų perdavimo privačiam sektoriui, pateikiant bendradarbiavimo
projektą Specialiųjų tyrimų tarnybai, atliekant „slapto kliento“ tyrimą, analizuojant Inspekcijos
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administracijos padalinių veiklą, didinant nuotoliniu būdu teikiamų prašymų dalį, susijusių su
teritorijų planavimu ir statyba, atliekant IS „Infostatyba“ modifikacijas ( realizuotas privalomųjų
nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius kontrolės mechanizmas, pagal kurį galima
būtų filtruoti nurodymus, kurių įvykdymo terminas artėja arba yra pasibaigęs).
2 – užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Inspekcijos darbuotojų veiklą. Uždavinys
įgyvendintas atliekant priimtų sprendimų teisėtumo patikrinimus, optimizuojant patikrinimo aktų
pildymo formas, atliekant IS „Infostatyba“ modifikacijas (informacinė sistema nesuteikia galimybės
formuoti išduodamo dokumento, nesutikrinus ar visi statiniai neturi savavališkos statybos požymių).
3 – didinti visuomenės pasitikėjimą Inspekcija ir gerinti jos nuomonę apie Inspekcijos veiklą.
Uždavinys įgyvendintas rengiant pranešimus žiniasklaidai apie antikorupcinių priemonių
įgyvendinimą Inspekcijoje, skelbiant informacinius pranešimus apie Inspekcijos veiklą Inspekcijos
išoriniame puslapyje, socialiniame tinkle Facebook, viešinant informaciją, susijusią su statybos
darbais, statybos užbaigimo darbais, teikiant konsultacinio ir kt. pobūdžio informaciją regioninės
spaudos leidiniuose, dalyvaujant radijo laidose, surengiant išvykas į bendruomenių susitikimus,
atliekant Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indekso apskaičiavimo tyrimą, Inspekcijos
išoriniame tinklalapyje paviešinant informaciją apie dažniausiai nustatomus teisės aktų pažeidimus
teritorijų planavimo ir statybos srityse, modifikuojant Inspekcijos atvirų duomenų portalą.
4 – ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms, bendrą antikorupcinę kultūrą Inspekcijoje,
sudaryti sąlygas Inspekcijos darbuotojams tobulintis ir kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos
srityje. Uždavinys įgyvendintas interneto svetainėje skelbiant informaciją apie galimybes pranešti
apie korupcijos apraiškas, organizuojant mokymus Inspekcijos darbuotojams korupcijos prevencijos
temomis, vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę Inspekcijoje, skelbiant socialines reklamas
susijusias su savavališkomis statybomis ir korupcijos prevencija, sukuriant pareigybę atsakingą už
korupcijos prevenciją ir personalo imunitetą.
2018 m. gruodžio 14 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-158 patvirtintas Inspekcijos
korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių planas (toliau – 2019 m.
Planas). 2019 m. I-III ketv. numatytos priemonės yra įgyvendintos.
Šiuo laikotarpiu IS „Infostatyba“ sukurtas automatinio prašymų išduoti užbaigimo aktus
skirstymo Inspekcijos darbuotojams modelis. Apie tai parengtas pranešimas žiniasklaidai
(http://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/ypatingas-demesys-skaidrumui-prasymai-isduoti-statybos-uzbaigimoaktus-statybos-inspektoriams-bus-skirstomi-atsitiktines-atrankos-budu). Nuo 2019 m. liepos 1 d.
modifikuota IS „Infostatyba“ pagal Inspekcijos struktūros pakeitimus ir optimizuotas automatinių
užduočių skirstymo algoritmas, išskirstant Inspekcijos departamentų teritorijose esančias
savivaldybes į atskirus regionus.
Siekiant užtikrinti aktyvesnį bendradarbiavimą ir efektyvesnį savivaldybių konsultavimo
procesą mažinant neteisėtų savivaldybių administracijų priimtų sprendimų skaičių, 2019 m. birželio
6 d. organizuotas pasitarimas – diskusija probleminiais statybą leidžiančių dokumentų išdavimo
klausimais
(http://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/siekiant-darniu-ir-teisetu-statybos-procesu-aktyvesnisstatybos-inspekcijos-bendradarbiavimas-su-savivaldybiu-administracijoms).
Taip pat pažymėtina, kad pati Inspekcija tiek 2018 m., tiek 2019 m. korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių planuose yra numačiusi informuoti žiniasklaidą, o per ją ir
visuomenę apie Inspekcijoje nustatytas korupcinio pobūdžio veikas, rengia žiniasklaidai pranešimus
apie antikorupcinių priemonių įgyvendinimą Inspekcijoje, nusimatė modifikuoti Inspekcijos atvirų
duomenų portalą, kuriame patogiu formatu (žemėlapiais ir (ar) grafikais) būtų paviešinta
visuomenei ir žiniasklaidai aktuali informacija apie Inspekcijos atliktus reidus ir dažniausiai
nustatomus pažeidimus.
Pabrėžtina, kad Inspekcijoje veikia Pasiūlymų registras, į kurį darbuotojai aktyviai teikia
įvairius pasiūlymus, susijusius su teisės aktų tobulinimu, vidaus kontrolės užtikrinimu. Darytina
išvada, kad Inspekcijos darbuotojai siekia spręsti teisinio reguliavimo problemas, siekia skaidrios
Inspekcijos veiklos, įneša didelį indėlį kovos su korupcija veiklose.
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Be kita ko, paminėtinos ir kitos kovai su korupcija numatytos priemonės. 2019 m. lapkričio
19 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr.1V-141 patvirtinti nurodymai, kaip elgtis darbuotojams,
patyrus galimai neteisėtą ar nusikalstamą korupcinio pobūdžio poveikį. Inspekcija, siekdama
tinkamai nustatyti ir valdyti korupcijos riziką Inspekcijoje, 2019 m. I pusmetį pradėjo rengti
Antikorupcinės aplinkos vadovą, kuris nustatys Inspekcijos pareigūnų nulinę tolerancijos korupcijai
politiką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio normas, pateiks elgesio su dovanomis
rekomendacijas, nustatys bendravimo su suinteresuotosiomis šalimis bei pranešėjų apie korupcijos
atvejus apsaugos tvarką ir t.t.
2018 m. IV ketvirtį (lapkričio-gruodžio mėn.) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje Inspekcijos darbuotojai išklausė viešosios įstaigos „Transparency International Lietuva“
seminarus „Kaip nustatyti svarbiausius antikorupcinius tikslus ir pamatuoti sėkmę?“ (iš viso 139
Inspekcijos pareigūnai). 2019 m. II ketv. (gegužės m.) 70 Šiaulių ir Kauno teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros departamentų darbuotojų dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos organizuojamose nemokamose antikorupcinio švietimo paskaitose (artimiausiu
metu numatyta organizuoti Klaipėdoje ir Vilniuje).
Iš aukščiau išdėstyta darytina išvada, kad Inspekcija aktyviai siekia skaidrumo teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse.
Inspekcija, vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, o taip pat ir Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
nuostatomis bei principais, gavusi pranešimų arba pati įtarusi galimas korupcinio pobūdžio veikas,
kurias galėjo atlikti Inspekcijos darbuotojai, visuomet imasi aktyvių veiksmų situacijai išsiaiškinti:
pradeda galimai korupcinio pobūdžio veiksmų atlikimo analizę, faktų ir duomenų surinkimą, ir
surinktus duomenis teikia teisėsaugos institucijoms, atlieka kitus būtinus veiksmus.
Darytina išvada, kad Inspekcija yra atvira visuomenei, nepakanti korupcijai ir yra nusimačiusi
daug priemonių kovai su ja, kurias tikisi sėkmingai įgyvendinti.
4. Apibendrinimas ir siūlymų dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos
panaikinimo ar sumažinimo teikimas.
Apibendrinus šiame rašte išdėstytą informaciją darytina išvada, jog Inspekcijoje sukurta iš
esmės veiksminga kovos su korupcija sistema.
Vis dėlto, statybos ir teritorijų planavimo sritis įvairiuose informacijos šaltiniuose (įskaitant
asmenų apklausas) pripažįstama kaip viena iš labiausiai korupciniu požiūriu pažeidžiamų sričių,
todėl korupcijos prevencijos būtinybė Inspekcijoje ir toliau išlieka aktuali, todėl manytina, kad
Inspekcija ir toliau turi skirti pakankamą dėmesį ir kuo efektyviau vykdyti antikorupcinę veiklą.
Kadangi rizikos veiksnių Inspekcijoje nenustatyta, o Inspekcijoje efektyviai įgyvendinamos
antikorupcinės priemonės, įskaitant ir tas, kurios buvo sukurtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos atliktą korupcijos rizikos analizę ir pateiktus pasiūlymus, papildomi
pasiūlymai neteikiami.
PRIDEDAMA:
1. Inspekcijos 2018-05-31 rašto Nr. 2D-7479 su priedu kopija, 4 lapai.
2. Inspekcijos 2019 m. liepos 5 d. rašto Nr. 2D-9012 su priedu kopija, 2 lapai.
L. e. viršininko pareigas

Beata Mockienė, tel. (8 446) 20 020, el. p. b.mockiene@vtpsi.lt

Renata Planutienė

