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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,  

Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių planu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 

5TS-385 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos ir 

Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano“, bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 

d. įsakymu Nr. 10V-678 patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto 

savivaldybės vidaus audito skyriaus nuostatais ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 10V-682 patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės 

aprašymu, 2016 m. III ketvirtį korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šiose Lazdijų 

rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) veiklos srityse: 

1. Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo 

organizavimas; 

2. Savivaldybės įmonių valdymas: įmonių steigimas, išlaikymas ir administravimas. 

Analizuotas laikotarpis nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 1 d.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Giedraitis. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
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nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybei analizuojamose Savivaldybės veiklos srityse nustatyti 

buvo įvertinta šių veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams:              

 1. Ar buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika? 

 2. Ar kontrolės ir priežiūros vykdymas yra pagrindinės funkcijos? 

 3. Ar atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti? 

 4. Ar veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu? 

 5. Ar daugiausia priimama sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo? 

 6. Ar naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija?  

 7. Ar buvo nustatyta veiklos trūkumų anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę?       

 Pasirinktose Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus 

eismo organizavimo ir Savivaldybės įmonių valdymo: įmonių steigimo, išlaikymo ir administravimo, 

srityse buvo atlikti šie vertinimai: 

             1. Ar Savivaldybės administracijos veikla šioje srityje vykdoma vadovaujantis įstatymais ir 

kitais įgyvendinamaisiais aktais, ar priimti visi vietiniai teisės aktai, būtini jiems įgyvendinti? 

             2. Ar vietiniai teisės aktai nustato aiškią ir skaidrią veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo 

tvarką, ar nustatyti kriterijai, sprendimų priėmimo terminai ir kt. procedūros? 

             3. Ar Savivaldybės administracijoje sukurta vidaus kontrolė pakankama, ar ji veiksminga? 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti ir įvertinti buvo naudojamos šios procedūros: 

valstybės ir Savivaldybės teisės aktų bei kitų Savivaldybės dokumentų analizė, pokalbiai su 

analizuojamose srityse dirbančiais ir numatytas funkcijas vykdančiais darbuotojais. 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių 

priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje buvo išanalizuoti šie teisės aktai 

bei dokumentai: 

1.  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 18 d. sprendimas Nr. 5TS-1115  

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams 

ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo ir 

skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
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2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 29 d. įsakymas 

Nr. 10V-585 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“; 

3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 

10V-182 „Dėl Vietinio ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“; 

4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 5 d. įsakymas 

Nr. 10V-81 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus nuostatų 

tvirtinimo“; 

5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymas 

Nr. 10V-744 „Dėl Lazdijų seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo“; 

6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymas 

Nr. 10V-745 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“; 

7. Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos 2015-08-05 posėdžio protokolas; 

8. Savivaldybės tarybos Vietinio ūkio ir aplinkosaugos komiteto 2015-10-23 posėdžio 

darbotvarkė; 

 9. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. 5TS-439 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo 

sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“; 

 10. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2015-08-17 rangos sutartis Nr. 53-130; 

 11. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2016-09-02 rangos sutartis Nr. 53-124. 

     Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus uždaviniai analizuojamoje srityje yra 

prižiūrėti vietinės reikšmės kelius ir gatves, organizuoti jų taisymą, saugų eismą, inicijuoti 

Savivaldybės statinių projektavimo, statybos, remonto, rekonstrukcijos darbų, vietinės reikšmės kelių 

ir gatvių tiesimo, taisymo viešuosius pirkimus.  

    Įgyvendindamas šiuos uždavinius, Vietinio ūkio skyrius vykdo šias funkcijas:  

    1. Organizuoja Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su jų tiltais, viadukais, 

požeminėmis ir antžeminėmis perėjomis, laiptais, atraminėmis sienelėmis, visuomeninio transporto 

stotelėmis bei paviljonais, eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis priežiūrą; 

    2. Sudaro objektų, kuriuos numatoma finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 

sąrašą, užtikrina racionalų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą. Pasibaigus 

metams, pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai ataskaitas apie lėšų panaudojimą; 
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    3. Organizuoja Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimą ir kontroliuoja jų panaudojimo 

tikslingumą pastatų ir patalpų statybai, remontui, rekonstrukcijai, vietinės reikšmės kelių bei gatvių 

tiesimui, taisymui (remontui) bei priežiūrai; 

   4. Inicijuoja Savivaldybės statinių projektavimui, statybai, remontui, vietinės reikšmės kelių 

ir gatvių tiesimui, taisymui (remontui) bei priežiūrai, pastatų ir patalpų statybai ir remontui, 

komunalinių paslaugų teikimui viešuosius pirkimus; 

   5. Dalyvauja pastatytų, suremontuotų pastatų, nutiestų arba suremontuotų inžinerinių tinklų, 

nutiestų kelių priėmimo naudoti komisijos darbe ir atstovauja Savivaldybės interesams. 

Savivaldybės administracijos seniūnijos organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kelių, 

bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, kultūros paveldo objektų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą 

ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą seniūnijoje. 

           Už Savivaldybės įmonių valdymo: įmonių steigimo, išlaikymo ir administravimo, 

organizavimą atsakingas Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, kuris įgyvendina šiuos 

uždavinius ir funkcijas analizuojamoje srityje: 

  1. Tvarko uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 

akcijų, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, dokumentus, kontroliuoja, 

kad minėtų uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų registravimo duomenys atitiktų Juridinių 

asmenų registro reikalavimus bei būtų laiku įregistruoti Juridinių asmenų registre; 

  2. Ruošia įgaliojimus bei kitus dokumentus, susijusius su atstovavimu Savivaldybei 

uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso bendrovių akcijų, 

ir viešosiose įstaigose, kurių turto dalininkė arba savininkė yra Savivaldybė; 

 3. Teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Savivaldybės įstaigų 

teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui Savivaldybės įmonių valdymo: įmonių 

steigimo, išlaikymo ir administravimo, srityje buvo išanalizuoti šie teisės aktai bei dokumentai: 

1.  Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymas 

Nr. 10V-635 „Dėl Atstovavimo Lazdijų rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose 

akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“; 

2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-473 

„Dėl pritarimo UAB „Lazdijų šiluma“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“; 

3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-474 

„Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“; 

4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. 5TS-132 „Dėl 

nepriklausomo audito atlikimo Lazdijų rajono savivaldybės įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse“; 
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5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymas 

Nr. 10V-563 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus nuostatų 

tvirtinimo“; 

6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. 

įsakymas Nr.  10V-655 „Dėl Ekonomikos skyriaus vyriausiojo ekonomisto pareiginių nuostatų 

patvirtinimo“; 

7. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymas 

Nr. 10V-159 „Dėl Ekonomikos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“; 

8. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos personalo 

kompetencijos valdymo proceso procedūros aprašas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos  direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 10V-698 „Dėl kokybės vadybos 

sistemos proceso procedūros aprašo patvirtinimo“; 

9. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymas 

Nr. 10V-62 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“; 

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ įstatai; 

11. Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ įstatai; 

12. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. 5TS-560 „Dėl 

Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos 

aprašo patvirtinimo“.  

 Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių 

priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo ir  Savivaldybės įmonių valdymo: įmonių 

steigimo, išlaikymo ir administravimo, srityse, nustatyta, kad analizuojamuoju laikotarpiu: 

 1. Darbuotojai nepadarė korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų; 

 2. Analizuotos sritys nesusiję su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu; 

 3. Nepriima sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo; 

 4. Nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija; 

 5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės nėra atlikusi.  

     Motyvuotos išvados.     

Nustatyta, kad pasirinkta sritis – Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, 

tiesimas ir saugaus eismo organizavimas – priskiriama prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
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korupcijos pasireiškimo tikimybė, kadangi atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus: 

1. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 

2. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

     Išanalizavus su analizuojama sritimi susijusius Savivaldybės tarybos sprendimus, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių 

dokumentus bei sutartis, sudarytas Savivaldybės administracijos su kitais juridiniais asmenimis dėl 

darbų vykdymo, nustatyta, kad analizuojamuoju laikotarpiu Savivaldybės vietinių kelių ir gatvių 

priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje: 

 1. Kontrolės ir priežiūros vykdymas yra viena iš pagrindinių funkcijų, kurioje reikalingas 

detalesnis reglamentavimas. Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, 

patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 10V-62 

„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“, nėra pakankamai apibrėžta atsakomybė sutartyse su darbų vykdymo rangovais 

numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūros srityje („12. Sutarčių sudarymas ir vykdymo 

kontrolė organizuojama vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų 

sutarčių rengimo, derinimo ir registravimo ir kontrolės vykdymo tvarka.“, „184. Pirkimo sutarčių 

sudarymas ir vykdymo kontrolė organizuojama vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos vardu sudaromų sutarčių rengimo, derinimo ir registravimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.“). Analizuojamo laikotarpio metu šie 

trūkumai buvo pastebėti ir užfiksuoti. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 

m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 10V-860 „Dėl vidaus audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo“ 

patvirtinto Vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatyta parengti 

Savivaldybės administracijos sutarčių projektų rengimo, derinimo ir registravimo bei sutarčių 

vykdymo priežiūros kontrolės tvarkos aprašą. Vertinimo metu rengiamas šio aprašo projektas 

(rekomendacija šiuo metu yra įgyvendinama).  

 2. Ne visų atsakingų darbuotojų funkcijos, atsakomybė bei kontrolė yra išsamiai 

reglamentuota, todėl reikalingas papildomas funkcijų bei atsakomybių reglamentavimas 

Savivaldybės teisės aktuose. Saugaus eismo komisijos nuostatuose, kurie patvirtinti Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 10V-585 „Dėl Lazdijų 

rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, neišsamiai  

reglamentuota komisijos posėdžių organizavimo tvarka bei neužtikrintas dokumentų saugojimas 

(„10. Komisijos dokumentai saugomi rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriuje kol 
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reikia“), komisijos priimtų sprendimų byla neįrašyta į dokumentacijos planą, nenurodyta komisijos 

narių atsakomybė, nėra nustatytos posėdžių inicijavimo tvarkos. Pažymėtina, kad ne visi Saugaus 

eismo komisijos sprendimai buvo svarstomi atitinkamame Savivaldybės tarybos komitete, kaip 

reglamentuota komisijos nuostatuose („12. Komisijos sprendimai, pasiūlymai, susiję su kelių ir gatvių 

priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir 

rekonstravimu, yra svarstomi rajono savivaldybės tarybos komitetuose paskirstant Kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšas“). Vietinio ūkio skyriui rekomenduota atnaujinti ir patikslinti Saugaus eismo 

komisijos nuostatus. 

 Nustatyta, kad pasirinkta sritis Savivaldybės įmonių valdymas: įmonių steigimas, išlaikymas 

ir administravimas – priskiriama prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, kadangi atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje 

nustatytus kriterijų – „2.1. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.  

     Išanalizavus su analizuojama sritimi susijusius Savivaldybės tarybos sprendimus ir 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, sudarytų komisijų posėdžių dokumentus, 

nustatyta, kad analizuojamuoju laikotarpiu Savivaldybės įmonių valdymo: įmonių steigimo, 

išlaikymo ir administravimo – srityje korupcijos tikimybė yra minimali, kadangi: 

 1. Kontrolės ir priežiūros vykdymas yra viena iš pagrindinių funkcijų ir ši funkcija yra 

vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo penktojo 

skirsnio „Įmonės veiklos kontrolė“ reikalavimais (UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2015 metų 

veiklos ataskaitai pritarta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. balandžio 29 d. 

Nr. 5TS-474 „Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“, UAB 

„Lazdijų šiluma“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai pritarta Lazdijų rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-473 „Dėl pritarimo UAB „Lazdijų šiluma“ 

direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“; priimtas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

liepos 31 d. sprendimas Nr. 5TS-132 „Dėl nepriklausomo audito atlikimo Lazdijų rajono 

savivaldybės įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse“). 

             Pažymėtina, kad kaip viena iš korupcijos prevencijos priemonių Savivaldybės 

administracijoje įdiegtas asmenų aptarnavimas „vieno langelio“ principu. Savivaldybės 

administracijos darbuotojai, tiek kiti asmenys gali kreiptis (taip pat ir anonimiškai) į Savivaldybės 

vadovus, pateikdami rašytinius ar žodinius skundus bei prašymus bendra tvarka, t. y. pateikdami juos 

Dokumentų ir informacijos skyriaus specialistui, aptarnaujančiam asmenis pagal „vieno langelio“ 

principą, arba atsiųsdami juos elektroniniu paštu adresu: info@lazdijai.lt, bei gali informuoti apie 

darbuotojų veiklą, korupcinius ir kitus nusižengimus bei kitas problemas anonimine telefono linija, 

kurios informacija skelbiama vietinėje spaudoje ir Savivaldybės  interneto svetainėje www.lazdijai.lt.  

mailto:info@lazdijai.lt
http://www.lazdijai.lt/
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 Savivaldybės tinklalapio skyriaus „Gyventojams“ srityje „Asmenų aptarnavimas“ 

pateikiama Savivaldybės gyventojams aktuali informacija: asmenų priėmimo valandos, „vieno 

langelio“ darbo valandos, teisės aktai, reglamentuojantys asmenų prašymų ir skundų priėmimo ir 

nagrinėjimo tvarką. 

  Savivaldybės tinklalapio www.lazdijai.lt skiltyje „Korupcijai NE! STOP!“ pateikiama 

informacija apie galimybę anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus STT visą parą 

veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu. 

 Savivaldybės administracijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, parengta pagal ISO 

9001:2008 reikalavimus, užtikrina veiksmingą vidaus kontrolės funkcionavimą Savivaldybės 

administracijoje. Savivaldybės administracijos sukurta, įforminta dokumentais, įdiegta, prižiūrima ir 

nuosekliai tobulinama kokybės vadybos sistema užtikrina ir nuolat gerina teikiamas paslaugas, kad 

jos atitiktų klientų poreikius ir taikomus norminius reikalavimus bei didintų klientų pasitenkinimą. 

  

 PRIDEDAMA:  

1. Užpildyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynai,  27 lapai. 

2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus 2016-09-12 rašto Nr. J1-5 

„Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ kopija; 

3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. 5TS-1115  

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams 

ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo ir 

skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ kopija; 

4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-439 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo 

sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ kopija; 

5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 29 d. įsakymo 

Nr. 10V-585 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ kopija; 

6. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1439 „Dėl 

Lazdijų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

kopija; 

7. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 5 d. įsakymo 

Nr. 10V-81 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus nuostatų 

tvirtinimo“ kopija; 

http://www.lazdijai.lt/
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8. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 

10V-182 „Dėl Vietinio ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 

kopija; 

9. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. 10V-744 „Dėl Lazdijų seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo“ kopija; 

10. Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos 2015-08-05 posėdžio protokolo 

kopija; 

11. Vietinio ūkio ir aplinkosaugos komiteto 2015-10-23 posėdžio darbotvarkės kopija; 

12. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. 10V-745 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“ kopija; 

13.  Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymo 

Nr. 10V-635 „Dėl Atstovavimo Lazdijų rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose 

akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ kopija; 

14. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-473 

„Dėl pritarimo UAB „Lazdijų šiluma“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“ kopija; 

15. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-474 

„Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“ kopija; 

16. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 5TS-132 „Dėl 

nepriklausomo audito atlikimo Lazdijų rajono savivaldybės įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse“ 

kopija; 

17. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymo 

Nr. 10V-563 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus nuostatų 

tvirtinimo“ kopija; 

18. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. 

įsakymo Nr. 10V-655 „Dėl Ekonomikos skyriaus vyriausiojo ekonomisto pareiginių nuostatų 

patvirtinimo“ kopija; 

19. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymo 

Nr. 10V-159 „Dėl Ekonomikos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ kopija; 

20. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos personalo 

kompetencijos valdymo proceso procedūros aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos  direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 10V-698 „Dėl kokybės vadybos 

sistemos proceso procedūros aprašo patvirtinimo“ kopija; 
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21. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymo 

Nr. 10V-62 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ kopija; 

22. Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ įstatų kopija; 

23. Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ įstatų kopija; 

24. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 5TS-560 „Dėl 

Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ kopija; 

25. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo 

Nr. 10V-270 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 

kopija; 

26. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymo 

Nr. 10V-699 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo“ kopija; 

27. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos viešųjų pirkimų 

proceso procedūros aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 

m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 10V-1006 „Dėl kokybės vadybos sistemos procesų procedūrų aprašų 

patvirtinimo“ kopija; 

28. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakymo 

Nr. 10V-526 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ kopija; 

29. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 balandžio 12 d. įsakymo 

Nr. 10V-282 „Dėl valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ kopija; 

30. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d. 

įsakymo Nr. 10V-310 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos detalaus įslaptintos 

informacijos sąrašo patvirtinimo“ kopija. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Margelis 

 

 

 

 

 

Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291 , el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt             

mailto:gediminas.giedraitis@lazdijai.lt

