MARIJAMPOLöS SAVIVALDYBöS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2011-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2011 METAIS ATASKAITA
2012-02-13 NR. TL-217

Eil.
Nr.
1.

Priemon÷s pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo
terminas

Vykdytojas

Įgyvendinimas

Korupcijos pasireiškimo Nustatyti
Savivaldyb÷s Kiekvienų metų Korupcijos
Korupcijos prevencijos valdymo darbo grup÷s
tikimyb÷s nustatymas
administracijos
veiklos II ketvirtį
prevencijos valdymo pos÷džio 2011 m. rugpjūčio 18 d. protokolu
sritis, kuriose egzistuoja
grup÷,
sudaryta Nr. T1-321 pritarta, kad prie sričių, kuriose
didel÷
korupcijos
administracijos
egzistuoja didel÷ korupcijos pasireiškimo
pasireiškimo tikimyb÷
direktoriaus įsakymu tikimyb÷, būtų priskirtos šios veiklos sritys:
1. Centralizuotos vidaus audito tarnybos
nepriklausomo audito organizavimas ir
atlikimas;
2. Finansų ir biudžeto departamento
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų panaudojimas;
3. Finansų ir biudžeto departamento Turto
valdymo skyriaus savivaldyb÷s nuosavyb÷s
teise valdomo turto privatizavimas;
4. Finansų ir biudžeto departamento
Mokesčių
administravimo
skyriaus
išduodamos visų rūšių licencijos;
5. Ūkio departamento Architektūros ir
urbanistikos skyriaus statinių naudojimo
priežiūra, statinio statybos ir griovimo
leidimų išdavimas, savivaldyb÷s detaliųjų
planų derinimas;
6. Viešųjų pirkimų organizavimas.
Šiuo protokolu taip pat nutarta, kad
pasireiškimo tikimyb÷ bus nustatin÷jama ir

rašoma motyvuota išvada Finansų ir biudžeto
departamento Mokesčių administravimo
skyriaus išduodamų visų rūšių licencijų
srityje.
Kiekvienų metų Korupcijos
2011 metų rugs÷jo 12 dieną buvo užpildytas
III ketvirtį
prevencijos valdymo Korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
grup÷,
sudaryta klausimynas,
kurio
pagrindu
Teis÷s
administracijos
departamentas 2011-09-27 suraš÷ išvadą Nr.
direktoriaus įsakymu TL-1443-(8.5) ,,D÷l korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s" ir pateik÷ ją Savivaldyb÷s merui.
Marijampol÷s savivaldyb÷s meras Specialiųjų
tyrimų tarnybos Kauno valdybai pateik÷
motyvuotą
2011-09-27
išvadą
,,D÷l
korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s" Nr.
10306-(3.16)
Kiekvienų metų Administracijos
Korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s motyvuota
IV ketvirtį
Viešųjų ryšių tarnyba išvada paskelbta Marijampol÷s savivaldyb÷s
svetain÷je adresu :http://www.marijampole.lt/

2.

Korupcijos pasireiškimo Surašyti motyvuotą išvadą
tikimyb÷s
motyvuotos ir pateikti ją Lietuvos
išvados surašymas
Respublikos
specialiųjų
tyrimų valdybai

3.

Korupcijos pasireiškimo Korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
motyvuotos tikimyb÷s
motyvuotą
išvados paskelbimas
išvadą paskelbti viešai
Savivaldyb÷s
administracijos
internetiniame tinklalapyje
Tarybos sprendimų ir Pad÷ti
įgyvendinti Nuolat
direktoriaus
įsakymų Savivaldyb÷s
veiklos
projektų
vertinimas tikslus,
sistemingai
ir
antikorupciniu požiūriu
visapusiškai
vertinti
korupcijos
pasireiškimo
riziką.

4.

Teis÷s akto projekto Marijampol÷s savivaldyb÷s administracijos
reng÷jai
direktorius,
įgyvendindamas
Korupcijos
prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 572297) numatytas korupcijos prevencijos
priemones, 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.
DV-1011 ,,D÷l Tarybos sprendimų ir
direktoriaus įsakymų projektų antikorupcinio
vertinimo" paved÷ Tarybos sprendimų ir
direktoriaus įsakymų projektų reng÷jams
atlikti dokumento antikorupcinį vertinimą,
jeigu rengiamu norminiu aktu numatoma
reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius
su:

5.

6.

Kontroliuoti, ar laiku ir
tinkamai
pateikiamos
Savivaldyb÷s
tarybos
narių,
valstyb÷s
tarnautojų
privačių
interesų deklaracijos
Viešai
(internete,
žiniasklaidoje)
skelbti
viešųjų
pirkimų
ir
privatizavimo konkursų
rezultatus, su konkursų

Skaidrus
privačiųjų
derinimas

viešųjų
ir Kasmet
iki Administracijos
interesų geguž÷s 15 d.
Teis÷s departamento
Bendrasis skyrius

Siekti skaidrumo ir išvengti Nuolat
konfliktinių situacijų.
Nustatyti,
kokia
informacija
turi
būti
paskelbta viešai, kokia

Administracijos
Viešųjų
pirkimų
komisija;
Privatizavimo
komisija;

1. savivaldyb÷s turto patik÷jimo teis÷s
perleidimu, savivaldyb÷s turto nuosavyb÷s ar
valdymo teis÷s perleidimu privatiems
asmenims;
2. savivaldyb÷s biudžeto pajamų ar
išlaidų
didinimu
ar
mažinimu
d÷l
savivaldybių funkcijų vykdymo perdavimo
savivaldybių įmon÷ms, viešosioms įstaigoms
ar privatiems asmenims;
3. subsidijų, dotacijų, kompensacijų,
rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų
mok÷jimu iš savivaldyb÷s biudžeto;
4. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramos teikimu;
5. prekių ar paslaugų viešaisiais
pirkimais ar koncesijos suteikimu;
6. licencijų ir leidimų išdavimu;
7. žem÷tvarka, teritorijų planavimu,
statyba;
8. kitais atvejais, jeigu, dokumento
reng÷jo nuomone, rengiamu dokumentu
numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti
korupcijos mastą.
Atliekama nuolat

Daugiau kaip 50 procentų viešųjų
pirkimų 2011 metais buvo vykdomi
internetin÷je erdv÷je, tod÷l informacija yra
vieša ir prieinama. Apie planuojamus vykdyti
viešuosius
pirkimus
buvo
skelbiama

procesu
susijusius
neslaptus
duomenis,
informaciją apie viešųjų
pirkimų ir Savivaldyb÷s
turto pardavimo sutarčių
vykdymą,
metines
ataskaitas

forma, kur ir kas kokiais
terminais
skelbia
duomenis,
nustatyti
atsakomybę už šios tvarkos
procedūrų nesilaikymą ir
kt.

Administracijos
Finansų ir biudžeto
departamento Turto
valdymo skyrius;
Įmonių,
įstaigų
vadovai

Marijampol÷s savivaldyb÷s internetin÷je
svetain÷je
http/www.marijampole.lt
bei
leidinyje ,,Valstyb÷s žinios". Šiame leidinyje
taip pat buvo skelbiama informacija apie
pasirašytas sutartis.
Marijampol÷s savivaldyb÷s tarybos
sprendimu 2011 metais numatytas privatizuoti
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantis
turtas, su visais reikalaujamais dokumentais,
buvo pateikiamas Valstyb÷s įmonei Valstyb÷s
turto fondui. Valstyb÷s turto fondas teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlomus
objektus įtraukti į privatizavimo objektų
sąrašą. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimu įtrauktas į šį sąrašą turtas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstyb÷s
ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu,
privatizuojamas parduodant viešo aukciono
būdu.
Marijampol÷s
savivaldyb÷s
privatizavimo
komisijai
pritarus
privatizavimo objekto programos projektui,
jis siunčiamas į Valstyb÷s įmon÷s Valstyb÷s
turto fondą. Paskelbus numatomą privatizuoti
objektą
informaciniame privatizavimo
biuletenyje, visa programoje nurodyta
reikalinga informacija (pradin÷ objekto
pardavimo kaina; pradinis įnašas; registracijos
mokestis; atsiskaitymo terminas; apžiūros
laikas; dokumentų registracijos bei aukciono
vykdymo laikas ir kita informacija)
patalpinama Marijampol÷s
savivaldyb÷s
interneto svetain÷je http/www.marijampole.lt.
Objekto privatizavimo programoje nurodytais
telefonais,
darbuotojas
atsakingas
už

7.

Kontroliuoti
Siekti
Savivaldyb÷s Nuolat
savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų
administracijos
skaidrios veiklos
darbuotojų veiklą, kur
egzistuoja
korupcijos
pasireiškimo tikimyb÷:
leidimų
išdavimas,
licencijų
išdavimas,
mokesčių
lengvatų
taikymas,
viešųjų
pirkimų organizavimas,
įvairios
pinigin÷s
išmokos, kitų įstatymais
valstyb÷s
deleguotų
funkcijų vykdymas

programos
vykdymą,
suteikia
visą
dominančią informaciją, išskyrus norinčių
dalyvauti viešame aukcione dalyvių skaičių.
Už šios tvarkos nesilaikymą atsakoma
įstatymų numatyta tvarka.
Administracijos
Kontrol÷s ir audito tarnyba įgyvendindama jai
Centralizuota
nustatytus
uždavinius
ir
vykdydama
savivaldyb÷s vidaus patvirtintą ir suderintą Tarnybos veiklos
audito tarnyba;
planą, 2011 metais atliko finansinius
Savivaldyb÷s
(teis÷tumo) auditus bei kitus tikrinimus,
kontrol÷s ir audito numatytus įstatymų. Buvo atlikta 12 auditų
tarnyba
bei
tikrinimų.
Pateikta
audituotiems
subjektams 13 rekomendacijų, tobulinant jų
veiklos efektyvumą bei teis÷tumą. Korupcijos
atvejų auditų ir tikrinimų metu per 2011
metus nebuvo nustatyta.
Centralizuota savivaldyb÷s vidaus audito
tarnyba įgyvendindama jai nustatytus
uždavinius ir vykdydama patvirtintą ir
suderintą Tarnybos veiklos planą, 2011
metais atliko vidaus auditus, tikrino ir vertino
Savivaldyb÷s
administracijos,
jos
administruojamų
ir
savivaldyb÷s
kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų
veiklos atitiktį galiojantiems teis÷s aktams,
strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, gautų
asignavimų ir l÷šų administravimą, turto
apskaitą ir apsaugą, nustatytas ir įvertintas
galimas rizikas, vertino sukurtą ir vykdomą
vidaus kontrolę. 2011 metais buvo atlikta 7
vidaus auditai. Ataskaitose pateikta 30
rekomendacijos d÷l atitinkamų veiklų ir
vykdomų procedūrų veiksmingumo, rizikos
valdymo ir vidaus kontrol÷s gerinimo.

8.

Vykdyti
brandos Užtikrinti skaidrų brandos Kasmet
egzaminų organizavimo egzaminų organizavimą ir egzaminų metu
ir vykdymo priežiūrą
vykdymą

Vidaus auditų metu buvo pasteb÷ta ir
nustatyta vykdomoje veikloje bei atitinkamai
vykdomose
procedūrose
neatitikimų
galiojantiems teis÷s aktams, tod÷l buvo
suformuluota
ir
pateikta
atitinkamos
rekomendacijos nustatytai veiklai gerinti ir
galimai
rizikai
mažinti.
Pažeidimų,
nagrin÷tinų atitinkamų teis÷saugos institucijų,
vidaus auditų metu nebuvo nustatyta.
Administracijos
Marijampol÷s savivaldyb÷s administracijos
Švietimo, kultūros ir direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu
sporto departamento Nr.DV-1373 Švietimo skyriaus vyriausiasis
Švietimo skyrius
specialistas
Valdimantas
Kvietkauskas
paskirtas atsakingu už 2011 m. brandos
egzaminų
organizavimo
ir
vykdymo
koordinavimą Marijampol÷s savivaldyb÷je.
Mokyklų direktorių įsakymais mokyklose taip
pat paskirti atsakingi žmon÷s už 2011 m.
brandos egzaminų organizavimą ir vykdymo
koordinavimą.
Brandos egzaminų užduočių išdavimo
tvarka, egzaminų vykdymo tvarka ir
vertinimas
griežtai
reglamentuota
Administracijos direktoriaus įsakymais: 2011
m. balandžio 5 d. įsakymas Nr.DV-422 ,,D÷l
2011 metų brandos egzaminų ir pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių
pakuočių išdavimo brandos egzamino
(pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo)
centrams tvarkos patvirtinimo; 2011 m.
vasario 10 d. Nr.DV-178 ,,D÷l atsakingo už
mokyklinių brandos egzaminų užduočių
saugojimą
savivaldyb÷s
administracijos
patalpose ir išdavimą mokykloms“; 2011 m.

vasario 10 d. Nr.DV-177 ,,D÷l 2011 m.
brandos egzaminų užduočių pri÷mimo“; 2011
m. balandžio 14 d. Nr.DV-505 ,,D÷l 2011
metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo
grupių patvirtinimo“; 2011 m. geguž÷s 3 d.
Nr.DV-554 ,,D÷l leidimo dirbti su ,,Riboto
naudojimo“ dokumentais suteikimo“; 2011 m.
geguž÷s 3 d. Nr.DV-555 ,,D÷l teis÷s
suteikimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto
naudojimo“.
Administracijos
direktoriaus
įsakymais
reglamentuota ir brandos egzaminų kalbų
įskaitų organizavimo bei Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo priežiūra: 2011 m.
balandžio 5 d. Nr.DV-421 ,,D÷l kalbų įskaitų
organizavimo ir vykdymo priežiūros“; 2011
m. balandžio 11 d. Nr. DV-460 ,,D÷l 2011 m.
brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir
vertinimo priežiūros“; 2011 m. balandžio 11
d. Nr. DV-457 ,,D÷l 2011 m. pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo mokyklose
priežiūros“
Šiais įsakymais paskirti Švietimo skyriaus
vyriausieji
specialistai vykd÷ priežiūrą
egzaminų ir įskaitų laikymo centruose.
Priežiūros rezultatai buvo įforminti Švietimo
skyriaus pažyma (2011 m. liepos 20 d.
pažyma Nr.ŠN-7 ,,Apie 2011 metų mokinių
kalbų įskaitų, valstybinių ir mokyklinių
brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo
pasiekimų
patikrinimo
organizavimą,
vykdymą ir vertinimą“)
Savivaldyb÷s interneto svetain÷je buvo

9.

Skelbti informaciją apie
laisvas
vietas
ikimokyklinio ugdymo
įstaigose Marijampol÷s
savivaldyb÷s
internetiniame puslapyje

10.

Pl÷toti
informacinių
technologijų
infrastruktūrą, siekti kuo
daugiau paslaugų teikti
internetu

skelbiama informacija apie patvirtintus 2011
m. brandos egzaminų sesijos centrus bei
brandos egzaminų rezultatus
Užkirsti kelią galimai Kasmet rugs÷jo Administracijos
1. Marijampol÷s savivaldyb÷s interneto
korupcijai ikimokyklinio ir
spalio Švietimo, kultūros ir puslapyje pastoviai (rugs÷jo ir sausio m÷n.)
ugdymo įstaigų veiklos m÷nesiais
sporto departamento skelbiama informacija apie laisvas vietas
srityje
Švietimo skyrius
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
2. 2012 sausio 30 d. Marijampol÷s
savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje patvirtinta
Vaikų pri÷mimo į ikimokyklinio ugdymo
grupes tvarka, kurioje numatyta, kad
kiekvieną ketvirtį Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je bus skelbiama laisvų vietų skaičius
ikimokyklin÷se grup÷se, o įstaigų interneto
svetain÷se kiekvieno m÷nesio duomenys, apie
grupių užpildymą.
Supaprastinti ir pagreitinti Nuolat
Administracijos
Marijampol÷s
savivaldyb÷s
interneto
leidimų ar licencijų verstis
Informatikos
ir svetain÷je http/www.marijampole.lt. skiltyje
,,Viešosios
paslaugos"
yra
aprašytos
tam tikra veikla išdavimą,
informacijos skyrius
įvairių
pažymų,
kitų
teikiamos paslaugos pagal kategoriją ir
sudaryta
galimyb÷
pateikti
prašymus
dokumentų įforminimą
informacinių technologijų pagalba.
Be to, 2011 m. Marijampol÷s savivaldyb÷s
administracija įsigijo dokumentų valdymo
sistemos „Kontora“ Elektroninių dokumentų
valdymo modulis, kuris suteikia galimybes
registruoti elektroniniu parašu pasirašytus
dokumentus, juos rengti ir derinti elektroniniu
būdu. Taip pat yra galimyb÷ pasirašyti
dokumentus elektroniniu parašu pagal visus
teis÷s aktų reikalavimus. Įsigyjant papildomus
modulius taip pat įsigyta dokumentų valdymo
sistemos „Kontora“ priežiūra 3 metams.
Savivaldyb÷s
administracija
pl÷toja

11.

Tikrinti gaunamus iš
juridinių
ir
fizinių
asmenų
skundus,
pareiškimus apie galimus
teis÷s aktų pažeidimus
Savivaldyb÷s
administracijoje, atskirų
valstyb÷s tarnautojų ar
kitų darbuotojų veiklą,
Savivaldybei pavaldžių
įmonių, įstaigų vadovų
veiklą

12.

Tikrinti žiniasklaidoje bei
kitose
informacijos
priemon÷se
skelbiamų
faktų
apie
įvairius
pažeidimus teisingumą
Įvertinti atliktą apklausą
ir ją paskelbti visuomenei

13.

informacinių technologijų infrastruktūrą, o tai
leidžia kuo daugiau paslaugų teikti internetu.
Atlikti patikrinimus ir Gavus skundą, Taryba;
meras; Per 2011 metus gauta 13 skundų iš fizinių
užkirsti
kelią
galimai pareiškimą
administracijos
asmenų d÷l tarnautojų elgesio ir situacijos
korupcijai
direktorius
pavaldžiose įstaigose. Visi skundai išnagrin÷ti
pagal teis÷s aktų nustatytas procedūras.

Atlikti
skelbiamos
informacijos patikrinimą ir
užkirsti
kelią
galimai
korupcijai

Paskelbus
žiniasklaidoje
bei
kitose
informacijos
priemon÷se
Atsižvelgiant į atliktos Atlikus
apklausos
rezultatus, apklausą
pateikti pasiūlymus d÷l
korupcijos
prevencijos
programos
ir
šios
programos
priemonių
plano
papildymo
ar
pakeitimo

Taryba;
meras; Atliekama nuolat
administracijos
direktorius

Korupcijos
prevencijos komisija;
administracijos
direktorius;
administracijos
departamentų
direktoriai

2011 metais gyventojai savo nuomonę apie
savivaldyb÷s administracijos darbo kokybę, jo
atitikimą
galiojančių
teis÷s
aktų
reikalavimams gal÷jo pranešti trimis būdais:
palikti atsiliepimą d÷žut÷je pirmame pastato
aukšte prie į÷jimo, atsiųsti užpildytą anketą,
kuri buvo skelbta laikraščiuose „Suvalkietis“
ir „Marijampol÷s laikraštyje“ bei pareikšti
nuomonę elektroniniu paštu. Gauti du
anoniminiai atsiliepimai į anketą laikraščiuose
(abiejuose
išreikštas
nepasitenkinimas
užtvertu pra÷jimu) bei 21 atsakyta anketa el.
būdu.
Anketose
dominuoja
teigiama
gyventojų nuomon÷ apie Savivaldyb÷s

14.

Skelbti informaciją apie
įvykdytas,
vykdomas
korupcijos
prevencijos
priemones Savivaldyb÷s
interneto svetain÷je ir
spaudoje

Informuoti visuomenę apie Nuolat
įvykdytas ir vykdomas
korupcijos
prevencijos
priemones

Teis÷s departamento Juridinio skyriaus ved÷ja

Administracijos
Viešųjų ryšių tarnyba

administracijos darbą, dviejose išd÷styti
konkretūs nusiskundimai. Įvertintinus atliktą
apklausą už 2011 metus, rezultatai bus
paskelbti visuomenei vietin÷je spaudoje ir
savivaldyb÷s interneto svetain÷je.
Marijampol÷s
savivaldyb÷s
interneto
svetain÷je yra sukurtas skyrius ,,Korupcijos
prevencija", kur talpinama informacija apie
įvykdytas, vykdomas korupcijos prevencijos
priemones . Be to, savivaldyb÷s interneto
svetain÷je patalpintas Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos sukurtas reklaminis skydelis
„NEIMK VOKELIO, o sužinojęs pranešk“,
kuriame pateikta glausta informacija apie
galimybes pranešti galimą korupcijos atvejį
trumpuoju telefono numeriu ar užpildžius
anoniminę pasitik÷jimo anketą.

Jolanta Petrušauskien÷

