KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KLAUSIMYNAS
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES
PASLAUGAS LENGVATŲ SUTEIKIMO MARIJAMPOLĖS GYVENTOJAMS SRITYJE
NUO 2013 M. BIRŽELIO 30 D. IKI 2014 M. BIRŽELIO 30 D.

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. TL- 1022 (8.5)
Marijampolė

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu
1.
Ar savivaldybės įstaiga įstatymų ir kitų teisės Marijampolės savivaldybės taryba 2009
norminių aktų pagrindu priėmė būtinus teisės m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-920
aktus, nustatančius/detalizuojančius leidimų, ,,Dėl
Marijampolės
savivaldybės
licencijų,
lengvatų,
nuolaidų,
kitokių gyventojų mokėjimo už socialines
tvarkos
patvirtinimo“
papildomų teisių išdavimo/ neišdavimo arba paslaugas
suteikimo/nesuteikimo, teisinės atsakomybės, patvirtino Marijampolės savivaldybės
kitų teisinio/ekonominio poveikio priemonių gyventojų mokėjimo už socialines
procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai paslaugas tvarką. Vadovaujantis šia
ir tiksliai reglamentuojama administracinės tvarka buvo numatyti atvejai, kai asmuo
procedūros
eiga,
terminai,
nustatyti gali būti atleidžiamas nuo mokėjimo už
konkretūs,
objektyviai
pamatuojami socialines paslaugas. Nustatyta, kad
reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmuo nuo atleidimo už socialines
asmenims?
paslaugas turi kreiptis į Marijampolės
savivaldybės administracijos Socialinių
reikalų
departamento
Socialinės
paramos skyrių ir nurodyti dokumentai,
kuriuos reikalinga pateikti. Asmens
prašymas dėl atleidimo už socialines
paslaugas svarstomas Specialių poreikių
lygio ir socialinių paslaugų poreikio
nustatymo komisijos, kuri teikia išvadas
Marijampolės
savivaldybės
administracijos direktoriui. Šis viešojo
administravimo
subjektas,
atsižvelgdamas į minėtos komisijos
rekomendacijas, priima sprendimą dėl
atleidimo nuo mokėjimo už socialines
paslaugas.
Keičiantis nustatytam reglamentavimui,
analizuojamu laikotarpiu Marijampolės
savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 30
d. sprendimu Nr. 1-356 ,,Dėl
Marijampolės savivaldybės gyventojų
mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino
Marijampolės savivaldybės gyventojų
mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos aprašą nauja redakcija, kuriame
nustatė atvejus, kada asmuo gali būti

2.

Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose aiškiai
ir tiksliai numatyti leidimus, licencijas ir
kitus
dokumentus
išduodantys/
neišduodantys, teisinę atsakomybę ir kitas
teisinio/ekonominio poveikio priemones
taikantys subjektai (įstaigos padaliniai,
valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar
išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija?
Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs
įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

3.

Ar savivaldybės įstaigos teisės aktai suteikia
įgaliojimus
išduoti/suteikti
leidimus,
licencijas ir kitus dokumentus, taikyti teisinę
atsakomybę,
kitas
teisinio/ekonominio
poveikio priemones kolegialiai institucijai?
Jei taip, ar teisės aktai detaliai reglamentuoja
kolegialios institucijos sudarymo, sudėties
atnaujinimo, narių skyrimo, administracinės
procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar
šie teisės aktai
numato kolegialios
institucijos narių individualią atsakomybę už
priimtus sprendimus?

4.

Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose
įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais
vadovaujantis
priimamas
sprendimas
išduoti/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus? Ar
numatyti
konkretūs

atleidžiamas
nuo
mokėjimo
už
socialines paslaugas. Numatė tvarką ir
teminus, kad asmuo gali būti
atleidžiamas
nuo
mokėjimo
už
socialines paslaugas. Taip pat įgalino
Socialinių paslaugų poreikio nustatymo
komisiją teikti išvadas administracijos
direktoriui dėl atleidimo konkrečiu
atveju nuo mokėjimo už socialines
paslaugas.
Marijampolės
savivaldybės
administracijos direktorius 2012 m.
lapkričio 27 d. įsakymu Nr. DV-2114,
sudarė Socialinių paslaugų poreikio
nustatymo komisiją (organą, kuris
rekomenduoja teikti mokėjimo už
socialines
paslaugas
Marijampolės
gyventojams lengvatas) ir patvirtino jos
veiklos
nuostatus.
Minėtuose
nuostatuose
nustatė
komisijos
uždavinius ir funkcijas, teises, darbo
organizavimo tvarką bei sprendimų
įforminimo tvarką.
Tokiu būdu apibrėžė komisijos veiklos
kompetencijos ribas ir nustatė veiklos
būdus. Taip pat paskyrė komisijos
sekretorių bei užtikrino tinkamą
komisijos techninį aptarnavimą.
Pažymėtina, kad priimdamas galutinį
sprendimą administracijos direktorius,
turi galimybę dar kartą peržiūrėti ir
įvertinti Socialinių paslaugų poreikio
nustatymo komisijos išvadas. Subjektui
nesuteikti per platūs įgaliojimai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos 29 straipsnio 8 dalimi,
Marijampolės
savivaldybės
administracijos
darbą
organizuoja,
tiesiogiai ir asmeniškai atsako už teisės
aktų įgyvendinimą vienasmenis organas
- administracijos direktorius.

Analizuojamu laikotarpiu galiojusiose
Marijampolės savivaldybės gyventojų
mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkose yra nustatytos aplinkybės,
kurioms esant gali būti suteikiamos

administracinės
procedūros
priėmimo terminai?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

sprendimų lengvatos. Administracinė procedūra
atliekama ir sprendimas priimamas
Viešojo
administravimo
įstatymo
nustatytais terminais.
Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės
ar atskirų tokios veiklos subjektų santykių savivaldybės gyventojų mokėjimo už
skaidrumą? Ar
teisinis reglamentavimas socialines paslaugas tvarkose išsamiai ir
nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar skaidriai
reglamentuotas
lengvatų
lengvatas kai kuriems tokios veiklos suteikimas, teisinis reglamentavimas
ar
subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam nesukuria
nevienodų
tikroje srityje veikiantiems subjektams?
diskriminuojančių sąlygų šioje srityje
veikiantiems subjektams.
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose Į
Socialinių
paslaugų
poreikio
atskirtas
sprendimo
išduoti/neišduoti nustatymo komisijos sudėtį įeina
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus karjeros valstybės tarnautojai, kurie už
priėmimo ir licencijuojamos ar kitokios savo pareigų (ne) vykdymą atsako teisės
veiklos priežiūros/kontrolės bei sankcijų aktų nustatyta tvarka. Marijampolės
savivaldybės
taikymo funkcijų įgyvendinimas?
administracijos
direktoriaus
įsakymas
gali
būti
skundžiamas
Administracinių
bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Ar savivaldybės įstaigoje reglamentuota Marijampolės savivaldybės gyventojų
sprendimų
išduoti/neišduoti
leidimus, mokėjimo už socialines paslaugas
licencijas ir kitus dokumentus priėmimo tvarkose yra nustatyta, jog Socialinių
proceso
vidaus kontrolės (prevencinės, paslaugų poreikio nustatymo komisija
einamosios, paskesniosios) procedūros?
priima
rekomendacinio
pobūdžio
išvadas, o galutinį sprendimą (dar kartą
įvertinęs dokumentus) priima kitas
viešojo administravimo subjektas –
savivaldybės
Marijampolės
administracijos direktorius. Tokiu būdu
įgyvendinamos prevencinės priemonės.
Ar
savivaldybės
įstaigoje, Marijampolės
savivaldybės
išduodant/neišduodant leidimus, licencijas administracijoje
taikomas
vieno
lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant ,,langelio principas" suteikiant lengvatas
kitokias papildomas teises, taikomas "vieno apmokėjimui už socialines paslaugas.
langelio" principas?
Ar
savivaldybės
įstaigoje, Marijampolės
savivaldybės
išduodant/neišduodant leidimus, licencijas internetiniame
tinklalapyje
lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant www.marijampole.lt įdiegta e-valdžios
kitokias
papildomas teises, naudojamos sistema, kuria gali naudotis tiek fiziniai
informacinės
technologijos
(diegiama tiek juridiniai asmenys besikreipiantys į
/įdiegta e. valdžios sistema).
Marijampolės
savivaldybės
administraciją.
Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose Marijampolės
savivaldybės
numatyta subjektų, išduodančių leidimus, administracijos direktoriaus įsakymai,
licencijas ir kitus dokumentus, veiklos ir kuriais (ne) suteikiamos lengvatos
priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar Marijampolės
savivaldybės
buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, gyventojams, gali būti skundžiami
kitokio pobūdžio informacijos dėl leidimus, Administracinių bylų teisenos įstatymo
licencijas ir kitus dokumentus išduodančių
nustatyta tvarka. Tai nurodoma pačiame
arba suteikiančių subjektų veiklos/priimtų įsakyme, su kuriuo yra supažindinamas

11.

sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo pareiškėjas. Skundų dėl Marijampolės
atliekamas tokios informacijos tyrimas?
savivaldybės administracijos viešojo
administravimo subjektų suteikiant
lengvatas Marijampolės gyventojas už
atleidimą dėl mokėjimo už socialines
paslaugas nebuvo gauta.
Ar savivaldybės teisės aktai periodiškai Savivaldybės teisės aktai nuolat
peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio peržiūrimi, jie keičiami keičiantis
reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?
įstatymo leidėjo nustatomam teisiniam
reguliavimui. Vyriausybės atstovas
Marijampolės apskrityje, kuris prižiūri
ar Marijampolės savivaldybė laikosi
Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo
Vyriausybės
sprendimus,
neteikė
savivaldybės administracijai siūlymų dėl
teisinių spragų taisymo.

Juridinio skyriaus vedėja

Jolanta Petrušauskienė

