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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
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DĖL 2019-04-03 ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS NR. 4-01-3203
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi teisės aktų, reglamentuojančių su
statybos valstybine priežiūra susijusias procedūras naudojantis Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema ,,Infostatyba“ (toliau – IS
,,Infostatyba“) antikorupcinį vertinimą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) pateikė 2019-04-03 antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-3203 (toliau – Antikorupcinio vertinimo išvada). Teikiame informaciją dėl Antikorupcinio
vertinimo išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.
I. Dėl automatinio prašymų suteikti administracines paslaugas paskirstymo statybos
valstybinę priežiūrą vykdantiems darbuotojams
Pažymime, jog Antikorupcinio vertinimo išvadoje yra klaidingai nurodyta, jog IS
,,Infostatyba“ Inspekcijos darbuotojams užduotis pagal gautus prašymus išduoti statybą leidžiančius
dokumentus formuoja automatiniu būdu. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Inspekcija išduoda statybą
leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje
zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir
leidimus tęsti sustabdytą statybą, statybą leidžiančius dokumentus naujų ypatingųjų ir neypatingųjų
statinių statybai pajūrio juostoje, leidimus statyti, rekonstruoti branduolinės energetikos objekto
statinius, kapitališkai remontuoti ir juos griauti bei tokiais atvejais, kai statybą leidžiantį dokumentą
atsisakoma išduoti savivaldybėje (Statybos įstatymo 27 str. 3 d., 17 d., Branduolinės energijos
įstatymo 27 str. 2 d.). Apie gautą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą automatiškai
elektroniniu paštu informuojamas Inspekcijos centrinio padalinio – Teritorijų planavimo ir statybos
skyriaus vedėjas, kuris formuoja užduotis skyriaus darbuotojams, įvertinęs skyriaus darbuotojų
darbo krūvį. Atsižvelgiant į tai, jog statybą leidžiančius dokumentus Inspekcija išduoda išimtiniais
atvejais, todėl poreikis automatizuoti užduočių paskirstymą pagal gautus prašymus išduoti statybą
leidžiančius dokumentus nėra itin aktualus.
Pažymėtina, jog IS ,,Infostatyba“ automatiškai Inspekcijos darbuotojams paskirsto prašymus
suteikti šias administracines paslaugas: išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo
esminių statinio projekto sprendinių, patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties
keitimą, išduoti statybos užbaigimo aktą. Taip pat automatiniu būdu paskirstomi pranešimai apie
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statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.
Prašymai išduoti pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto
sprendinių bei prašymai patvirtinti deklaracijas apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą yra
skirstomi automatiškai nepriklausomai nuo to, kuriam Inspekcijos teritoriniam padaliniui yra
pateiktas prašymas, atsižvelgiant į naudotojo aktyvių ir įvykdytų, šių paslaugų tipo užduočių kiekio
įvertį. Prašymai išduoti statybos užbaigimo aktą ( taip pat pranešimai apie statybos pradžią, rangovo
ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą) yra automatiškai skirstomi
Inspekcijos teritorinio padalinio lygmenyje, tai yra, automatiškai paskiriami atitinkamo Inspekcijos
teritorinio departamento, kuriam teikiamas prašymas, darbuotojui, atsižvelgiant į naudotojo aktyvių
ir įvykdytų, kiekvienos paslaugos užduočių kiekio įvertį.
Sutiktina, jog būtina teisiškai 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. Atsižvelgiant į Jūsų rekomendaciją, Inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. 1V-158 patvirtintas Inspekcijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2019
metais priemonių planas bus papildytas, numatant priemonę, užtikrinančią minėtos srities teisinį
reguliavimą. Apie rekomendacijos įgyvendinimo rezultatus informuosime Jus atskiru raštu.
II. Dėl naudojimosi Lietuvos teismų informacine sistema (toliau – LITEKO)
1. Dėl IS ,,Infostatyba“ sąsajos su LITEKO
Antikorupcinio vertinimo išvadoje pagrįstai teigiama, jog Inspekcijos darbuotojams priimant
tam tikrus su statyba susijusius sprendimus, būtina įsitikinti ar teisme nėra ginčijami statybos srityje
priimti administraciniai aktai. Pavyzdžiui, vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros įstatymo 16 str. 5 d., jeigu dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo
teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų,
statybos užbaigimo procedūros nutraukiamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; to paties įstatymo
17 str. 3 d. 6 - 7 p. nustato, jog pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio
projekto sprendinių neišduodamos, jeigu teisme pagal viešojo administravimo subjektų ar
prokuratūros prašymą nagrinėjamas statybą leidžiančio dokumento teisėtumo klausimas ir jeigu
teisme nagrinėjami kitų asmenų prašymai dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir Inspekcija
nustato, kad šis dokumentas išduotas neteisėtai.
Atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytą poreikį Inspekcijos darbuotojams priimant tam tikrus
su statyba susijusius administracinius sprendimus įsitikinti ar teisme nėra nagrinėjami tam tikri
ginčai, Antikorupcinio vertinimo išvadoje Inspekcijai siūloma apsvarstyti galimybę nustatyti
tiesioginę sąsają tarp IS ,,Infostatyba“ ir Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO),
suteikiant galimybę operatyviai pasiekti informaciją, lemiančią sprendimų, susijusių su statybos
valstybine priežiūra, priėmimą. Pažymėtina, jog Inspekcijos vykdomo su IS ,,Infostatyba“
modernizavimu susijusio projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos
valstybine priežiūra, plėtra“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006 (įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017
m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) apimtyje nėra numatyta sukurti IS ,,Infostatyba“
sąsajos su LITEKO. Minėtam projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Inspekcija neturi papildomų finansinių
galimybių Specialiųjų tyrimų tarnybos siūlymui dėl tiesioginės IS ,,Infostatyba“ sąsajos su LITEKO
įgyvendinti.

3
2. Dėl prieigos teisių naudotis LITEKO ir teisės aktų papildymo
Inspekcija, atsižvelgdama į Antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktą siūlymą statybos
valstybinę priežiūrą vykdantiems darbuotojams suteikti prieigos teises naudotis LITEKO, kreipėsi į
Nacionalinę teismų administraciją, kuri 2019-05-29 raštu Nr. 4R-882-(1.13) Inspekciją informavo,
jog siekdama visapusiškai įvertinti galimybes Inspekcijai naudotis LITEKO tvarkoma ir Inspekcijos
funkcijų atlikimo poreikius tenkinančia elektronine informacija, bei aptarti reikiamas sąlygas,
kviečia Inspekcijos atstovus į susitikimą. Apie susitikimo rezultatus ir galimybes statybos valstybinę
priežiūrą vykdantiems darbuotojams suteikti prieigos teises naudotis LITEKO Inspekcija Jus
informuos papildomai.
Pažymime, jog Inspekcija Specialiųjų tyrimų tarnybos siūlymą inicijuoti teisės aktų,
reglamentuojančių pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto
sprendinių išdavimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, papildymą įpareigojimu statybos
valstybinę priežiūrą vykdantiems darbuotojams priimant sprendimus pasinaudoti jiems suteikta
prieiga prie LITEKO, galėtų įgyvendinti tik tuomet, jeigu po derybų su Nacionaline teismų
administracija paaiškėtų, jog yra galimybė šias prieigas suteikti. Apie minėto siūlymo įgyvendinimą
informuosime.
PRIDEDAMA. Nacionalinės teismų administracijos 2019-05-29 rašto Nr. 4R-882-(1.13)
kopija, 1 lapas.
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