IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS BIRŽŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos įstatymo 6 straipsniu ir
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, Biržų
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau tekste – ir Skyrius)
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko Biržų rajono
savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Stanislovas
Paškevičius, kuriam ši užduotis pavesta atlikti Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. AK-115.
Analizuotas laikotarpis - 2015-10-01 – 2016-09-30.
Skyriaus vedėja iki 2016-01-20 dirbo E. Prokopovičienė, nuo 2016-01-21
laikinai šias pareigas ėjo Skyriaus vyriausiasis specialistas R. Šaknys, nuo 2016-06-09
Skyriaus vedėjo funkcijas laikinai vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės
gydytojas) K. Knizikevičius. Skyriuje pareigybių, kurias užimantys asmenys tvarko
Skyriaus buhalterinę apskaitą, nebėra nuo 2014-11-01, visa Savivaldybės administracijos
buhalterinė apskaita įstaigoje (Savivaldybės administracijoje) nuo šios datos tvarkoma
centralizuotai – Buhalterinės apskaitos skyriuje (įskaitant ir viską, kas susiję su Skyriaus
atliekamomis funkcijomis).
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę skyriuje, buvo naudojami
dokumentinis ir formalusis metodai, buvo analizuojami galiojantys Lietuvos Respublikos
įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Biržų rajono savivaldybės tarybos
sprendimai, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės
aktai, kuriais, atlikdami tarnybines funkcijas, vadovaujasi Skyriaus darbuotojai. Buvo
peržiūrėti Skyriaus nuostatai, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai, atsitiktinės
atrankos būdu peržiūrėta dalis dokumentinės medžiagos, susijusios su Skyriaus vykdoma
veikla, atsižvelgta į Skyriaus darbuotojų žodinius paaiškinimus.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota Skyriui administruojant piniginę
socialinę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims – mokant
socialinę pašalpą, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir karšto vandens
išlaidų kompensacijas, rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl
vienkartinių pašalpų skyrimo projektus, mokant vienkartines pašalpas.
Skyriaus vykdoma veikla piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims administravimo srityje atitinka Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus:
- daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
- veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu.
Tai įvertinant, galima teigti, kad Skyriuje korupcijos pasireiškimo tikimybė
egzistuoja.
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Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, kuriame
(šio įstatymo IV skirsnis) yra apibrėžtas turto vertės normatyvas piniginei socialinei paramai
gauti. Turto vertės nustatymas reglamentuotas Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl
piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-369/1K-174. Biržų rajono savivaldybės taryba
2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-12 yra patvirtinusi Piniginės socialinės paramos
teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams tvarkos aprašą.
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad socialinės
pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas yra savarankiškoji (Konstitucijos ir
įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija (šio įstatymo 6 straipsnio 43 punktas),
o socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas,
nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos
nepasiturintiems
gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas yra valstybinė (valstybės perduota
savivaldybėms) funkcija (šio įstatymo 7 straipsnio 9 punktas).
Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, į kurio
funkcijas įeina piniginės socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimas Savivaldybės
gyventojams, organizuojamos socialinės paramos tikslingumo bei tinkamų socialinių
paslaugų kokybės užtikrinimas ir kt., t. y. Skyriaus veikla apima ir piniginės socialinės
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims administravimą.
Skyriaus veiklą reglamentuoja skyriaus nuostatai, patvirtinti Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A-91 (Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. A-825 redakcija). Skyriaus vedėjo, valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą reglamentuojančiuose
pareigybių aprašymuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus
atitinkamais įsakymais, yra aiškiai reglamentuoti kiekvieno darbuotojo uždaviniai ir
funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė, yra nustatyti reikalavimai atitinkamas pareigas
einančiam darbuotojui, pakankamai išsamiai apibrėžta kompetencija. Tuo pačiu nustatyta,
kad Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui, o
Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
Skyriuje vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgiama į
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną.
Iš Biržų rajono savivaldybės administracijoje esamų su Skyriaus veikla
susijusių dokumentų matyti, kad Skyriuje nėra sąlygų, kurios sudarytų galimybę
piktnaudžiauti piniginės socialinės paramos ar kt. išmokų gavimu, kadangi Skyriuje
užtikrintas funkcijų atskyrimo principas. Skyriuje siekiama užtikrinti, kad piniginę socialinę
paramą gautų tik tie asmenys, kuriems ji labiausiai reikalinga ir yra teisėtas pagrindas ją
skirti. Konkrečių korupcijos rizikos veiksnių ar kitų sąlygų, įvykių ar aplinkybių, galinčių
sudaryti prielaidas Skyriaus valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartį, padaryti korupcinio pobūdžio pažeidimus administruojant piniginę
nepasiturinčioms šeimoms, mokant būsto išlaidų šildymo kompensacijas, šalto ir karšto
vandens išlaidų kompensacijas ar kt., nenustatyta.
Dėl Skyriaus veiklos tiek Skyriaus darbuotojai, tiek kiti asmenys gali tiek
žodžiu, tiek raštu, nurodydami savo duomenis, tiek anonimiškai kreiptis į Administracijos
direktorių ir pateikti informaciją apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Pažymėtina, kad
Savivaldybės internetiniame tinklalapyje yra skiltis „Korupcijos
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prevencija“, kurios viena iš dalių yra skiltis „Pranešimai apie korupciją“, kurioje yra
patalpintas pranešimas, kuriame nurodyta, kad „jei Savivaldybėje ar jos įstaigose
susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi,
prašome pranešti elektroniniu paštu direktoriaus.pavaduotojas@birzai.lt. Bus reaguojama
ir į anoniminius pranešimus. Jei norite, kad Jūsų pateikta informacija būtų iš tiesų
naudinga, būkite konkretūs – nepamirškite paminėti įvykio datos, vietos, su įvykiu susijusių
asmenų vardų, pavardžių, einamų pareigų, įstaigų ar įmonių pavadinimų.“.
Tam, kad būtų pašalintos teisinio reglamentavimo spragos ir nekiltų neaiškumų
aiškinant teisės aktų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo,
skyrimo ir kontrolės srityse, Skyriaus darbuotojai dalyvavo mokymuose (seminaruose).
Biržų rajono savivaldybės taryba 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-12 yra
patvirtinusi Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono
gyventojams tvarkos aprašą. Jame aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuota piniginės
socialinės paramos skyrimo procedūrų eiga, nustatyti terminai, numatyti konkretūs,
objektyviai pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmenims. Pažymėtina,
kad minimame tvarkos apraše nustatyti aiškūs, apibrėžti įgaliojimai, nustatyti sprendimus
priimantys subjektai, nurodyta sprendimų apskundimo tvarka. Šio aprašo nuostatos
reglamentuoja, kad sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (neskyrimo) per
vieną mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų gavimo priima Savivaldybės administracijos
direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, jeigu asmuo, besikreipiantis dėl paramos,
atitinka sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo
turi teisę į piniginę socialinę paramą. Skyriuje naudojama socialinės paramos šeimai
informacinė sistema SPIS, informacinės sistemos posistemė „Parama“. Skyrius iš SPIS
duomenų bazės suformuoja ir atspausdina pažymas apie asmenų gaunamas išmokas.
Skyrius taip pat išduoda pažymas apie skirtas ir mokėtas socialines pašalpas, šios pažymos
yra rengiamos „Paramos“ pagalba. Į skyrių besikreipiantys asmenys pateikia tik
dokumentus, kurių nėra duomenų bazėse – apie gaunamą darbo užmokestį, gaunamas kt.
pajamas ir pan. Gyventojų prašymai piniginei socialinei paramai gauti ir kt. dokumentai
priimami Skyriuje. Gyventojai, siekiantys gauti socialinę pašalpą ar kompensaciją, gali
užsiregistruoti telefonu ar atvykę į Skyrių tiesiogiai – jiems paskiriamas abiems pusėms
tinkamas laikas atvykimui pas darbuotoją ir dokumentų pateikimui. Nei Savivaldybės
administracijoje, nei Skyriuje „vieno langelio“ principas netaikomas, kadangi Savivaldybė
sąlyginai yra nedidelė ir taikyti „vieno langelio“ principą nėra natūralaus poreikio. Įvertinus
šio aprašo nuostatas, nenustatyta, kad Skyriaus darbuotojams būtų suteikti per platūs
įgaliojimai.
Skyriaus darbuotojai yra atsakingi už dokumentų, reikalingų piniginei socialinei
paramai gauti, priėmimą, teisingą socialinių pašalpų apskaičiavimą ir išmokėjimą, už
pateiktų dokumentų konfidencialumą.
Skyriuje užtikrintas funkcijų atskyrimo principas – vienas valstybės tarnautojas
ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priima prašymą, įveda duomenis į naudojamas
programas, kitas – patikrina suformuotą sprendimo projektą ir kitus asmens byloje esančius
dokumentus, Skyriaus vedėjas (ar jo pareigas laikinai einantis kitas Skyriaus valstybės
tarnautojas) tvirtina sprendimą. Skyriuje šiuo klausimu pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl
teigtina, kad aptariamu klausimu Skyrius savo funkcijas atlieka tiksliai laikydamasis tai
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Administracijos direktorius 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-52 yra patvirtinęs
Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų piniginės socialinės paramos teikimo
komisijų veiklos nuostatus, o Administracijos direktoriaus 2014 m. sausio mėn. išleistais
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įsakymais Nr. Nr. A-53, A-54, A-55, A-58, A-65, A-66, A-67, A-92 yra patvirtintos
Savivaldybės administracijos seniūnijų (8 seniūnijos) Piniginės socialinės paramos teikimo
komisijų sudėtys. Į komisijų sudėtis yra įtraukti seniūnaičiai, bendruomenių atstovai,
socialiniai pedagogai, seniūnijų seniūnai ir specialistai, vaiko teisių apsaugos skyrių
darbuotojai, VšĮ atstovai. Šios komisijos priima rekomendacinio pobūdžio motyvuotus
nutarimus ir pateikia juos Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam valstybės
tarnautojui. Nustatytos formos prašymą, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei kitą
būtiną socialinei paramai gauti informaciją Komisijai pateikia seniūnas ar kitas
seniūnijos darbuotojas.
Skyrius veikloje vadovaujasi ir Savivaldybės tarybos priimtais teisės aktais.
Savivaldybės tarybos teisės aktai priimami laikantis Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-74,
nuostatų. Savivaldybės tarybos priimamuose teisės aktuose paprastai yra įtvirtinta konkreti
ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra, aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės ar
priežiūros funkcijos.
IŠVADOS
1. Vertinant korupcijos pasireiškimo Skyriuje tikimybę Skyriui administruojant
piniginę socialinę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
(mokant socialinę pašalpą, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir karšto
vandens išlaidų kompensacijas, rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų
dėl vienkartinių pašalpų skyrimo projektus, mokant vienkartines pašalpas) nustatyta ir
teigtina, kad piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims teikimo procedūros yra pakankamai reglamentuotos galiojančiais
įstatymais, kitais teisės aktais, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir
Administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus darbuotojų funkcijos aiškiai apibrėžtos jų
pareigybių aprašymuose.
2. Vertinamuoju laikotarpiu dėl Skyriaus veiklos nebuvo pagrįstų ar
pasiteisinusių skundų, neužfiksuota padarytų pažeidimų, dėl kurių traukiama
administracinėn, civilinėn,
baudžiamojon ar drausminėn atsakomybėn, nenustatyta
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Skyriuje atliekant korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimą, nebuvo pastebėta ar nustatyta Skyriaus veiklos reglamentavimo
trūkumų, vykdoma faktinė Skyriaus veikla neturi įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybės
egzistavimui. Manytina, kad Skyriaus veiklą reglamentuojančias administracines procedūras
iš esmės įmanoma pažeisti tik tyčiniais nesąžiningais grupės Skyriaus darbuotojų veiksmais,
turinčiais savo veikoje Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos
nusikalstamos veikos požymių. Darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė
piniginės socialinės paramos administravimo srityje vertintina kaip minimali.
3. Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimti
teisės aktai periodiškai peržiūrimi ir, pasikeitus atitinkamiems įstatymams ar kitiems
Skyriaus veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiami. Manytina, kad Savivaldybės
institucijos pagal kompetenciją yra priėmusios visus būtinus teisės aktus, nustatančius ir
detalizuojančius išvadoje aptariamų Skyriaus vykdomų funkcijų atlikimo procedūras.
4. Atsižvelgiant į virš išdėstytą, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo
tikimybė piniginės socialinės paramos administravimo srityje vertintina kaip minimali,
kadangi aptariamu atveju Skyriaus veikla formaliai atitinka Korupcijos prevencijos įstatyme
ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytus kriterijus (1- daugiausia priima
sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo; 2 -
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veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu).

