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Viešojo ir privataus sektoriaus diskusija - 

ATSPARUMO KORUPCIJAI 
UŽTIKRINIMAS VYKDANT 
ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ 
STATYBOS SRITYJE 

Apie diskusiją 

Problema. Nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje ūkio subjektų priežiūra 

įvardinta kaip antikorupciniu požiūriu labai rizikinga veiklos sritis. Korupcijai atsparios aplinkos 

užtikrinimas vykdant priežiūrą statybos sektoriuje aktualus dėl vis dar pastebimų viešojo ir 

privataus sektoriaus atstovų susitarimų įvairiuose statybos vykdymo etapuose, pradedant statybą 

leidžiančių dokumentų išdavimu, baigiant objektų pridavimu – neteisėtai išduodami leidimai, 

netinkamai  ir neefektyviai vykdoma priežiūra, nefiksuojami nustatyti pažeidimai, klastojami 

duomenys ir pan. Todėl, siekiant partnerystės ir kompleksinio problemų sprendimo, galimos 

korupcijos rizikos ir jų pašalinimo (sumažinimo) priemonės turi būti nustatytos ir aptartos viešojo ir 

privataus sektoriaus diskusijos metu, suteikiant galimybę savo nuomonę pareikšti abiem pusėms. 

Siekiama padidinti atsparumą korupcijai vykdant ūkio subjektų priežiūrą statybų srityje.  

Mėginsime išsiaiškinti, ar pastangos užtikrinti atsparumą korupcijai yra pakankamos, kokių 

priemonių būtina imtis siekiant sukurti labiau korupcijai atsparią aplinką ūkio subjektų priežiūrą 

vykdančių institucijų veikloje. 

Diskusijos data: 2018 m. lapkričio 27 d. 

Diskusijos vieta: Kauno mokslo ir technologijų parko konferencijų salė, K. Petrausko g. 26, Kaunas. 

Diskusiją organizuoja: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos 
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 
metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.2 priemonę ir ES finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus 
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos 
prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003. 

Diskusijos partneriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno mokslo ir technologijų 
parkas.  

Diskusijos dalyviai: į diskusiją kviečiami ūkio subjektų priežiūrą statybų srityje vykdančių valstybės 
ir Kauno regiono savivaldybių įstaigų bei verslo subjektų atstovai. 

Diskusijos moderatorius:   

STT atstovas 
 



PROJEKTAS 

                                       

Diskusijos programa: 

13:00- 13:15 Dalyvių registracija 

I dalis: Korupcijos rizikos veiksniai, lemiantys viešojo sektoriaus neatsparumą korupcijai, vykdant 
ūkio subjektų priežiūrą. 

13:15-13:20 Renginio pradžia, įžanginiai pasisakymai 

13:20- 13:45  „Korupcijos rizikos veiksniai  statybos priežiūros srityje“  – 
 Audrius Bereišis,  STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo 
skyriaus viršininkas 

13:45-14:05 „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos taikomos atsparumo 
korupcijai užtikrinimo priemonės vykdant ūkio subjektų priežiūrą statybos srityje“ –  
Marius Juškys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 
ministerijos Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriaus vedėjas (l. e. p.) 

14:05 - 14:25 „Aukščiausiosios audito institucijos atliktas veiklos auditas ,,Ar Lietuvos verslo 
priežiūros sistema efektyvi“ (2018 m. kovo 20 d. Nr. VA-2018-P-50-2-3)“ –  
Sandra Ragėnaitė, Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktoriaus 
pavaduotoja (l. e. p.) 

14:25 - 14:45 „Viešojo intereso gynimas statybų srityje" –  
Marijus Šalčius, Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus 
vyriausiais prokuroras 

14:45- 15:10 Kavos pertrauka 

II dalis: Problemų ūkio subjektų priežiūros statybos srityje generavimas – su kokiomis problemomis 
susiduria viešojo ir privataus sektoriaus atstovai, problemų sąsajos su galimais korupcijos rizikos 
veiksniais (pasisakymams skiriama 10 - 12 min.) 
 

15:10 -16:40 Mindaugas Stepanas, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo 
departamento Statybos normavimo skyriaus vedėjas. 
Judita Stankienė, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) viršininkė, 
Ligita Brazlauskienė, Kauno AVMI Kontrolės departamento direktorė – „VMI tikslai, 
priemonės, rezultatai statybų sektoriuje“. 
Adas Baliukevičius, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.  
Rolanda Lingienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Vilniaus departamento direktorė - "Korupcijos rizika ir jos mažinimo 
galimybės NVSC veikloje". 
Artūras Šalvaitis Kauno  apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (APGV) 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus (VPPS) viršininkas. 
Nerijus Valatkevičius, Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros 
skyriaus vedėjas – „Naujų programų įdiegimas, jų privalumai ir trūkumai“. 
Verslo atstovas (derinama).  
Verslo atstovas (derinama). 
 

16:40 -16:55 Idėjų generavimas – kokių įrankių dar reikia, siekiant užtikrinti korupcijai atsparią 
aplinką ūkio subjektų priežiūros srityje? 
(atvira diskusija) 
 

16:55-17:00 Diskusijos apibendrinimas, pabaiga 

 


