MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2008 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
Eil.
Nr.
1
1.

2.

Priemonės pavadinimas
2
I. KORUPCIJOS
PREVENCIJA
Organizuoti anoniminę
asmenų apklausą apie
prašymų nagrinėjimą ir
aptarnavimo kokybę
Savivaldybės
administracijoje

Kontroliuoti, ar laiku ir
tinkamai pateikiamos
Savivaldybės tarybos narių,

Tikslas
3

Įvykdymo
terminas
4

Vykdytojas
5

Apriboti valstybės tarnautojų
galimybes nepagrįstai ilgai
vilkinti gyventojų prašymų ir
kreipimųsi nagrinėjimą ir taip
sudaryti prielaidas korupcijai
tarpti.
Nustatyti aiškias sprendimų
rengimo ir priėmimo
procedūras

Kasmet iki
kovo 1 d.

Teisės departamento
Bendrojo skyriaus
vedėjas

Skaidrus viešųjų ir privačiųjų
interesų derinimas

Kasmet iki
gegužės 15
d.

Teisės departamento
Bendrojo skyriaus
vedėjas

Įgyvendinimas
6
2008 m. vasario-kovo
mėn.
buvo
organizuota
anoniminė gyventojų apklausa
dėl jų prašymų nagrinėjimo ir
aptarnavimo
kokybės
Marijampolės
savivaldybės
administracijoje. Anketa buvo
skelbta du kartus laikraštyje
„Suvalkietis“,
patalpinta
savivaldybės
interneto
svetainėje.
Buvo
sudaryta
galimybė atsiliepimus atsiųsti
paštu, elektroniniu būdu bei
atnešti į pageidavimų, pasiūlymų
ir skundų dėžutę, esančią
administracijos
pastate.
Nustebino gyventojų neaktyvus
dalyvavimas, nes per nustatytą
laikotarpį nuo vasario 14 d. iki
kovo 28 d. gautas vienas
atsiliepimas elektroniniu būdu.
Bendrasis
skyrius
kontroliuoja Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje

valstybės tarnautojų
privačių interesų
deklaracijos

tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymąsi administracijoje. 2008
m. spalio mėn. buvo pakeistos
Privačių interesų deklaracijų
pildymo, tikslinimo ir pateikimo
taisyklės. Vadovaujantis jomis
visi valstybės tarnautojai pateikė
deklaracijas, 14 iš jų nurodė
galimą
interesų
konfliktą
tarnyboje.
Jiems
parengtos
rašytinės rekomendacijos dėl jų
veiklos. Taisyklių nustatyta
tvarka
nuolat
teikiama
informacija
Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai,
tikslinami
pareigų,
kurias
einantys
asmenys
privalo
deklaruoti privačius interesus,
sąrašai.

3.

Parengti ir tarybos
sprendimu patvirtinti
Viešųjų pirkimų ir
privatizavimo procedūrų
viešinimo tvarką

Nustatyti aiškią Viešųjų
pirkimų ir Privatizavimo
komisijų atsakomybę už
priimamus sprendimus

2008 m. II
ketv.

4.

Viešai (internete,
žiniasklaidoje) skelbti
viešųjų pirkimų ir
privatizavimo konkursų
rezultatus, su konkursų
procesu susijusius neslaptus

Siekti skaidrumo ir išvengti
konfliktinių situacijų.
Nustatyti, kokia informacija
turi būti paskelbta viešai,
kokia forma, kur ir kas kokiais
terminais skelbia duomenis,

Nuolat

Teisės departamento
Juridinio skyriaus
vyriausiasis
juriskonsultas;
Ūkio departamento
Turto valdymo
skyriaus vedėjas
Viešųjų pirkimų
komisija;
Privatizavimo
komisija;
Ūkio departamento
Turto valdymo

5.

6.

7.

duomenis, informaciją apie
viešųjų pirkimų ir
Savivaldybės turto
pardavimo sutarčių
vykdymą, metines
ataskaitas
Nustatyti aiškius ir visiems
vienodai taikomus
mokestinių įsipareigojimų
biudžetui atidėjimo
kriterijus, juos paskelbti
internete
Peržiūrėti darbuotojų
pareigybių aprašymus ir
esant būtinybei įtraukti
antikorupciniu požiūriu
svarbias nuostatas bei
teisinės atsakomybės
priemones
Kontroliuoti savivaldybės
administracijos darbuotojų
veiklą, kur egzistuoja
korupcijos pasireiškimo
tikimybė: leidimų
išdavimas, licencijų
išdavimas, mokesčių
lengvatų taikymas, viešųjų
pirkimų organizavimas,
įvairios piniginės išmokos,
kitų įstatymais valstybės
deleguotų funkcijų
vykdymas

nustatyti atsakomybę už šios
tvarkos procedūrų nesilaikymą
ir kt.

skyriaus vedėjas;
Įmonių, įstaigų
vadovai

Išvengti nepagrįstų įtarinėjimų
ir spekuliacijų bei
Savivaldybės įvaizdžio ir
valstybės tarnautojų vardo
diskreditavimo

2008 m. III
ketv.

Centralizuotos
savivaldybės vidaus
audito tarnybos
vedėjas

Apibrėžti antikorupcines
nuostatas bei teisinės
atsakomybės priemones

2008 m.
I ketv.

Administracijos
direktorius;
departamentų
direktoriai;
skyrių vedėjai

Dalis darbuotojų pareigybių
aprašymų buvo peržiūrėta ir
koreguota

Siekti Savivaldybės
administracijos darbuotojų
skaidrios veiklos

Nuolat

Centralizuotos
savivaldybės vidaus
audito tarnybos
vedėjas;
Savivaldybės
kontrolierius

Atlikus vidaus auditus
buvo
parengtos
audito
ataskaitos, kuriose pateiktos
apibendrintos
išvados
ir
rekomendacijos audituojamiems
subjektams.
Vidaus
audito
ataskaitose pateikti pastebėti ir
nustatyti valdymo ir veiklos
trūkumai, galimos rizikos ir
įvertinta
audituojamajame
subjekte
sukurta
vidaus
kontrolės sistema. Devyniems
audituotiems
subjektams

pateiktos 62 rekomendacijos
kaip gerinti veiklos ir vidaus
kontrolę.
• Įvertinus
Kelių
priežiūros ir plėtros programos
lėšų
panaudojimą
vietinės
reikšmės keliams bei gatvėms
tiesti, taisyti ir prižiūrėti,
pastebėta,
kad
reikalinga
aiškesnė
tvarkytinų
kelių
strategija,
tikslinga
būtų
detalizuoti
programos
lėšų
paskirstymo ir panaudojimo
vidaus kontrolės procedūras;
• Ūkio
departamento
Aplinkos valdymo skyriaus
vidaus audito metu nustatytas
nepakankamas administravimo
funkcijų
reglamentavimas,
nesukonkretinti
vykdomų
funkcijų aprašymai skyriaus
nuostatuose
ir
specialistų
pareigybės
aprašymuose.
Akcentuota,
kad
esant
nepakankamai vidaus kontrolei,
egzistuoja
prisiimtų
įsipareigojimų nevykdymo bei
finansinių skolų susidarymo
rizika;
• Socialinių
reikalų
departamento
Socialinės
paramos skyriaus vidaus audito

metu buvo atkreiptas dėmesys,
kad
skyriuje
vykdant
atitinkamas
procedūras,
administruojant paslaugų bei
išmokų skyrimą pastebėtas
nepakankamas skyriaus veiklos
orientavimas
į
konkrečių
rezultatų siekimą.

8.

Atlikti turto apsaugos bei
apskaitos, finansinės
atskaitomybės teisingumą,
sandorių teisėtumą
savivaldybės įmonėse,
įstaigose

Nustatyti savivaldybės
įmonių, įstaigų veiklos atitiktį
teisės aktams, kontrolės
sistemos patikimumą

Nuolat

Centralizuotos
savivaldybės vidaus
audito tarnybos
vedėjas;
Savivaldybės
kontrolierius

Pažeidimų, nagrinėtinų
atitinkamų
teisėsaugos
institucijų, vidaus auditų metu
nebuvo nustatyta.
Atlikus
biudžetinių
įstaigų
(vaikų
lopšelio-darželio
„Pasaka“,
vaikų
lopšeliodarželio
„Vaivorykštė“,
Šventragio
vaikų
darželio,
Igliaukos
vaikų
darželio,
Patašinės
mokyklos-darželio)
veiklos auditus ir įvertinus
įstaigų vidaus kontrolės sistemą
pastebėta, kad atskirose veiklos
srityse vidaus kontrolė nėra
veiksminga, racionali, veikia tik
atskiri
vidaus
kontrolės
elementai. Trijose audituotose
biudžetinėse įstaigose esant
mažam darbuotojų skaičiui
egzistuoja
įgimta
vidaus
kontrolės
tinkamo
reglamentavimo rizika. Todėl
atskirose veiklos srityse dėl

mažo darbuotojų skaičiaus nėra
galimybės įdiegti efektyvių
vidaus kontrolės procedūrų.
Atlikus vidaus audito procedūras
šių įstaigų vidaus kontrolė
įvertinta patenkinamai. Vidaus
auditų
metu
pastebėtiems
trūkumams
šalinti
buvo
suformuluotos
atitinkamos
rekomendacijos.
9.

Įdiegti savivaldybės įmonių
ir įstaigų vadovų vadybos ir
motyvacijos sistemą

Atlikti kasmetinį įmonių,
įstaigų vadovų veiklos ir
darbo rezultatų vertinimą,
atsižvelgti į sprendimų
priėmimo procedūrų
skaidrumą ir aiškumą

Kasmet
I ketv.

Tarybos sudaryta
komisija;
taryba

10. Įdiegti Savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų motyvacinę
karjeros vertinimo tvarką

Nustatyti aiškius karjeros
galimybių kriterijus, ypatingą
dėmesį skirti tarnybinės etikos
ir antikorupcinio elgesio
standartų laikymuisi

2008 m. III
ketv.

Administracijos
direktorius

11. Parengti Savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, pranešusių apie
korupcijos apraiškas
Savivaldybėje, apsaugos
nuo susidorojimo

Ugdyti valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, nepakantumą
korupcijos apraiškoms, kurios
jiems yra žinomos, skatinti
tarnautojus, padėjusius
išaiškinti korumpuotus
asmenis

Iki 2008 m.
III ketv.

Korupcijos
prevencijos komisija;
administracijos
direktorius

Kiekvienų metų I ketvirtyje
vykdomas įmonių, įstaigų
vadovų veiklos ir darbo rezultatų
vertinimas.

administracinėmis
priemonėmis tvarką
12. Pareikalauti iš Savivaldybei
pavaldžių įmonių, įstaigų
vadovų pateikti ataskaitas
apie įmonių, įstaigų
finansinę veiklą

Užtikrinti patikimą finansų
tvarkymą

Kasmet
I ketv.

Tarybos sprendimu
sudaryta komisija;
taryba

13. Tikrinti brandos atestatų,
pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimų išdavimą

Užkirsti kelią brandos
atestatų, pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimų
klastojimui ir neteisėtam
išdavimui

Kasmet II ir
III ketv.

Švietimo, kultūros ir
sporto departamento
direktorius;
Švietimo skyriaus
vedėjas

14. Vykdyti brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo
priežiūrą

Užtikrinti skaidrų brandos
egzaminų organizavimą ir
vykdymą

Kasmet
egzaminų
metu

Švietimo, kultūros ir
sporto departamento
direktorius

Kiekvienų metų pirmą ketvirtį
prašoma iš Savivaldybei
pavaldžių įmonių, įstaigų
vadovų pateikti ataskaitas apie
įmonių, įstaigų finansinę veiklą.
Šios ataskaitos yra teikiamos ir
tvirtinamos Taryboje.
Vadovaujantis Marijampolės
savivaldybės administracijos
direktoriaus 2006-06-29
įsakymu Nr. 10-603 "Dėl
pažymėjimų ir brandos atestatų
blankų apskaitos, saugojimo ir
išdavimo Marijampolės
savivaldybės administracijoje
tvarkos patvirtinimo" patvirtinta
tvarka tikrinimas ir prižiūrimas
brandos atestatų, pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimų
išdavimas vykdant griežtą jų
apskaitą.
2008-03-21 Marijampolės
savivaldybės administracijos
direktorius įsakymu Nr. DV-284
paskyrė atsakingus Švietimo,
kultūros ir sporto departamento
Švietimo skyriaus specialistus
brandos egzaminų, Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo,

Mokinių kompiuterinio
raštingumo įskaitos, Kalbų
įskaitų organizavimo ir
vykdymo priežiūrai vykdyti.
2007-12-29 Marijampolės
savivaldybės administracijos
direktorius įsakymu Nr. DV1288 paskyrė Švietimo, kultūros
ir sporto departamento Švietimo
skyriaus specialistą atsakingu už
2008 metų brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo
koordinavimą Marijampolės
savivaldybėje.
15. Plėtoti informacinių
technologijų infrastruktūrą,
siekti kuo daugiau paslaugų
teikti internetu
16. Peržiūrėti Savivaldybės
korupcijos prevencijos
programos nuostatas ir
atlikti jos priemonių
įgyvendinimo analizę
17. Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę

Supaprastinti ir pagreitinti
leidimų ar licencijų verstis
tam tikra veikla išdavimą,
įvairių pažymų, kitų
dokumentų įforminimą
Išanalizuoti Savivaldybės
korupcijos prevencijos
programą ir prireikus pateikti
siūlymus Savivaldybės tarybai
dėl šios programos tobulinimo
ir įgyvendinimo
Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę pagal
Savivaldybės veiklos sritis,
remiantis STT 2003-10-24
įsakymu Nr. 164 patvirtinta
Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo metodika

Nuolat

Informatikos ir
informacijos skyriaus
vedėjas

2008 m.
2009 m.
2010 m.
IV ketv.

Korupcijos
prevencijos komisija

2008 m.
2009 m.
2010 m.
II ketv.

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymu
sudaryta
nepriklausoma darbo
grupė korupcijos
pasireiškimo

Teisės
departamento
teisininkai,
vykdydami
administracijos
direktoriaus
2008-10-09 įsakymą Nr. DV1041,
nustatė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
Marijampolės
savivaldybės

tikimybei nustatyti

administracijos
struktūrinių
padalinių šiose veiklos srityse:
Centralizuotos vidaus audito
tarnybos nepriklausomo audito
organizavimas ir atlikimas;
Finansų
ir
biudžeto
departamento
savivaldybės
biudžeto lėšų panaudojimas;
Finansų
ir
biudžeto
departamento Turto valdymo
skyriaus
savivaldybės
nuosavybės teise valdomo turto
privatizavimas;
Finansų
ir
biudžeto
departamento
Mokesčių
administravimo
skyriaus visų rūšių licencijų
išdavimas; Ūkio departamento
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus statinių naudojimo
priežiūra, statinio statybos ir
griovimo leidimų išdavimas,
savivaldybės detaliųjų planų
derinimas; Ūkio departamento
Komunalinio ūkio skyriaus
vykdomi prekių, paslaugų, darbų
viešieji pirkimai.
Analizuotas 2006 - 2008
metų laikotarpis. Atlikę analizę,
teisininkai
konstatavo,
kad
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
Savivaldybės
administracijoje gali egzistuoti,

18. Antikorupciniu požiūriu
vertinti teisės aktus ir teisės
aktų projektus

II. KORUPCINIŲ
TEISĖS PAŽEIDIMŲ
TYRIMAS
19. Tikrinti gaunamus iš
juridinių ir fizinių asmenų
skundus, pareiškimus apie
galimus teisės aktų
pažeidimus Savivaldybės
administracijoje, atskirų
valstybės tarnautojų ar kitų
darbuotojų veiklą,
Savivaldybei pavaldžių
įmonių, įstaigų vadovų
veiklą
20. Tikrinti žiniasklaidoje bei
kitose informacijos
priemonėse skelbiamų faktų
apie įvairius pažeidimus

Padėti įgyvendinti
Savivaldybės veiklos tikslus,
sistemingai ir visapusiškai
vertinti korupcijos
pasireiškimo riziką.

2008-2010

Teisės akto projekto
rengėjai

Atlikti patikrinimus ir užkirsti
kelią galimai korupcijai

Gavus
skundą,
pareiškimą

Taryba; meras;
administracijos
direktorius

Atlikti skelbiamos
informacijos patikrinimą ir
užkirsti kelią galimai
korupcijai

Paskelbus
žiniasklaidoje bei
kitose

Taryba; meras;
administracijos
direktorius

atliekant nepriklausomą auditą,
išduodant leidimus griauti ar
statyti statinius, vykdant prekių,
paslaugų, darbų viešuosius
pirkimus,
privatizuojant
Marijampolės
savivaldybės
nuosavybės teise valdomą turtą.
Kiekvieną kartą rengiant teisės
aktą yra vertinamas jo atitikimas
aukštesnės galios teisės aktams

Tikrinama kiekviena kartą gavus
juridinių ar fizinių asmenų
skundus, pareiškimus.
Savivaldybės mero potvarkiu ar
Administracijos direktoriaus
įsakymu sudaroma komisija
gautam skundui nagrinėti.

teisingumą
21. Atlikti savivaldybės
gyventojų ir verslininkų
apklausas korupcijos lygiui
ir jos pokyčiams nustatyti

Išsiaiškinti gyventojų ir verslo
atstovų nuomonę apie
korupcijos lygį Savivaldybėje,
stebėti ir analizuoti korupcijos
lygio pokyčius bei priežastis,
imtis aktyvių veiksmų
priežastims šalinti

22. Įvertinti atliktą apklausą ir
ją paskelbti visuomenei

Atsižvelgiant į atliktos
apklausos rezultatus, pateikti
pasiūlymus dėl korupcijos
prevencijos programos ir šios
programos priemonių plano
papildymo ar pakeitimo

III. ANTIKORUPCINĖS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
IR JOS PARAMA
23. Įsteigti pasitikėjimo liniją ir Aiškinti visuomenei
skatinti gyventojus pranešti antikorupcines nuostatas,
apie korupcinius teisės
kovoti su korupcijos
pažeidimus Savivaldybės
reiškiniais bei korumpuotais
administracijoje,
politikais bei tarnautojais
Savivaldybei pavaldžiose
įmonėse, įstaigose
24. Sukurti pranešimų ir
Ištirti kiekvieną pranešimą ir
anonominių pranešimų
patvirtinti arba paneigti faktus
nagrinėjimo tvarką
25. Rengti akcijas, projektus,
Diegti antikorupcinio ugdymo
konkursus antikorupcine
pagrindus, skatinti aktyvesnę
tema, įtraukti mokyklų
žiniasklaidos poziciją,

informacijos
priemonėse
2008 m.
Taryba;
I, II ketv.
Korupcijos
2009 m.
prevencijos komisija
I, II ketv.

Atlikus
apklausą

Korupcijos
prevencijos komisija;
administracijos
direktorius;
departamentų
direktoriai

Nuolat

Taryba;
Korupcijos
prevencijos komisija;
administracijos
direktorius

2008 m.
II ketv.

Tarybos sekretorius;
Korupcijos
prevencijos komisija
Taryba;
administracijos
direktorius;

2008 m.,
2007 m.,
2010 m.

moksleivius, studentus,
žiniasklaidos atstovus,
visuomenę, nevyriausybines
organizacijas
26. Organizuoti antikorupcinio
švietimo mokymus tarybos
nariams, Savivaldybės
administracijos
darbuotojams, Savivaldybei
pavaldžių įmonių, įstaigų
vadovams
27. Skelbti informaciją apie
įvykdytas, vykdomas
korupcijos prevencijos
priemones Savivaldybės
interneto svetainėje ir
spaudoje

nušviečiant korupcijos
apraiškas, keisti visuomenės
elgesį

IV ketv.

departamentų
direktoriai

Supažindinti su antikorupcine
teisės aktų sistema, korupcijos
samprata, padariniais,
atsakomybe už korupcinius
teisės pažeidimus

2008 m. III
ketv.
2009 m.
II ketv.

Meras;
administracijos
direktorius;
departamentų
direktoriai

Informuoti visuomenę apie
įvykdytas ir vykdomas
korupcijos prevencijos
priemones

Nuolat

Viešųjų ryšių tarnyba

____________________________________________

