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Klaipeda

Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnyba (toliau- Tarnyba), vadovaudamasi
[statymas), Korupcijos rizikos
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu (toliau

-

8 d.
analizes atlikimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2002 m. spalio

-

(toliau
nutarimu Nr. 1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos apra5o patvirtinimo"
Tvarka), 7 punktu, Valstybes ar savivaldybes lstaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele

korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
ar
specialiqjq tyrimq tamybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170,,Del valstybes
savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
sridiq,
nustatymo rekomendacijq patvirtinimo" (toliau - Rekomendacijos), atliko Tarnybos veiklos

kuriose egzistuoja korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatym4. Nustatym4 atliko Savivaldybes
kontrolieriaus 2017 m. rugpjudio 11d. isakymu Nr. I(ATI-(1.1)-11 paskirta Kontroles ir audito
tarnybos patarej a Marina Adomaite.
Tarnybos veiklos vertinimas atliktas uZ laikotarpi nuo 2016 m.

III ketv. iki

2017

m.III ketv'

Nustatant Tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, buvo

atlikta Tarnybos veiklos sridiq analize, perZiflreti teises aktai, reglamentuojantys institucijos veikl4,
Tarnybos vidaus dokumentai.

Klaipedos miesto savivaldybes Kontroles

ir

audito tarnyba yta biudZetine istaiga,

finansuojama iS savivaldybes biudZeto, kurios veiklos tikslas

ekonomi5kai

ir

rezultatyviai valdomas

ir naudojamas

-

priZifireti, ar teisetai efektyviai,

Savivaldybes turtas

ir patikejimo teise

valdomas valstybes turtas, kaip vykdomas Savivaldybes biudZetas ir kiti piniginiai i5tekliait.

Klaipedos miesto savivaldybes kontroles

ir audito tarnybos

funkcijos itvirtintos veiklos

nuostatuose, patvirtintuose 2008 m. gruodZi o 24 d. sprendimu ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes

ir audito tarnybos
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymas, 3 str. 4 d., Klaipedos miesto savivaldybes kontroles
veiklos nuostatai, 2 12 P.
r

t

2

kontrolieriaus (savivaldybes kontroles

ir

audito tarnybos) veiklos nuostatq patvirtinimo" (su

velesniais pakeitimais ir papildymais), kuriose nustatytos tokios Tarnybos funkcijos:

-

atlieka i$ores finansini

admini stravimo subj ektuo se ir

-

kiekvienais metais

iki

S

ir

veiklos audit4 Savivaldybes administracijoje, Savivaldybes

avivaldybes kontroliuoj amo se imonese

liepos 15 dienos rengia

ir

;

Savivaldybes tarybos veiklos reglamente

nustatyta tvarka teikia Savivaldybes tarybai iSvad4 del pateikto tvirtinti Savivaldybes konsoliduotqiq
ataskaitq rinkinio;

-

rengia ir teikia Savivaldybes tarybai reikalingas iSvadas del Savivaldybes naudojimosi bankq

kreditais, paskolq emimo ir teikimo, garantrjq suteikimo ir laidavimo kreditoriams uZ Savivaldybes
kontroliuoj amq imoniq imamas paskolas;

-

rengia

ir teikia Savivaldybes tarybai reikalingas

pagrind4 tvirtinti koncesijos konkurso s4lygas
Savivaldybes tarybai nustadius konkurso etapus

ir

i5vadas, suteikiandias Savivaldybes tarybai

pagrindines koncesijos sutarties s4lygas;

iki koncesijos

sutarties pasira5ymo, rengia i5vadas

galutiniam koncesij os sutarties proj ektui;

-

rengia

ir

Savivaldybes tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas i5vadas, suteikiandias

Savivaldybes tarybai pagrind4 tvirtinti vie5qjq pirkimq s4lygas, bud4

ir

pagrindines sutarties del

partnerystes su privadiais subjektais s4lygas; Savivaldybes tarybai nustadius vieSqjq pirkimq s4lygas,

brid4

ir

pagrindines sutarties del partnerystds su privadiais subjektais s4lygas,

iki

partnerystes su

privadiais subjektais sutarties pasira5ymo rengia i5vadas galutiniam partnerystes su privadiais
subj ektais sutarties proj

-

ektui;

rengia ir Savivaldybes tarybai teikia reikalingas i5vadas del skolininkq ir skolininkq, uZ kuriq

b[kles, taip pat del fi valstybes
isipareigojimq ivykdym4 garantuoja valstybe, flkines ir finansines
vardu pasiskolintq lesq, teikiamq paskolq ir valstybes garantijq teikimo, paskolq naudojimo pagal
tiksling paskirti ir paskolq gr4Zinimo;

-

Valstybes kontroles prasymu teikia Tarnybos atliktq auditq ataskaitas

ir

darbo dokumentus

audito i5orinei perZi[rai atlikti;

-

atlieka kitas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teisds aktuose priskirtas funkcijas.
Atliekant vertinim4 buvo analizuojami Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatymo 6 straipsnio

4

dalyje numaty-ti kriterijai,

i kuriuos atsiZvelgiant nustatomos istaigos veiklos

sritys, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe. Siekiant pateikti motyrnrot4 iSvad4

del lstaigos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, buvo: 1)
nustatoma Tarnybos veiklos sridiq atitiktis LR Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nustatytiems kriterijams; 2) lstaigos veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo

tikimybe, ivertinimas.

3

jog kai kurios Tarnybos veiklos sritys atitinka
{vertinus atlikt4 analizg, konstatuotina,
kriterijus ir tai gali s4lygoti
Korupcijos prevencdos istatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus
korupcij os pasirei5kimo tikimybg.

1. Kriterijus -,,Padaryta korupcinio pobiidiio nusikalstama veika"
Analizuojamu laikotarpiu Tarnyboje nebuvo uZfiksuoti Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istatymo 2 straipsnio

2

dalyje nurodytq korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq atvejai'

paieidim%, ui'
Taip pat nebuvo uZfiksuoti kitq tapataus pob[dZio, tadiau mahiau pavojingq teises
kuriuos numatyta administracine, tamybine (drausmine) ar kitokia teisine atsakomybe, atvejai.

veikq ar kitq
Savivaldybes kontrolierius pranesimq apie galimus korupcinio pobldZio nusikalstamq
pana5iq teises paZeidimq faktus negavo.

prieiitrros vykdymas"
-,,Pagrindinds funkcijos yra kontrolds ar
pagrindines Tarnybos funkcijos yra susijusios su kontroles ir prieZifrros vykdymu.

2. Kriterijus

Tarnybos atliekamas kontroles

ir prieZiuros funkcijas reglamentuoja Lietuvos

Respublikos

Valstybinio
vietos savivaldos istatymas. Issamiau auditq procedlros ir reikalavimai yra nustatyti
21 d. isakymu Nr' V-26
audito reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respubliko s 2002 m. vasario
(su velesniais pakeitimais bei papildymais), Tarptautiniuose auk5diausiqjq audito institucijq
yra nustatyta Finansinio ir
standartuose (INT6SAI standartai). Auditq atlikimo detali tvarka
2013 m. sausio
vadove, patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybes kontrolieriaus
teisetumo audito

1l

V-8 (toliau - Finansinio ir teisetumo audito vadovas).
patikrinimq aktai,
Tarnybos tinklapyje skelbiamos atliktq auditq ataskaitos bei i5vados,

d. isakymu Nr.

pristato viesame
metinis Tarnybos veiklos planas, Savivaldybes kontrolierius meting veiklos ataskait4
apie Tamybos veikl4'
savivaldybes tarybos posedyje. Siais veiksmais visuomene informuojama

Tarnybos nuostatuose yra apibreZtos Tarnybos valstybes tarnautojq teises

ir

pareigos,

jq

atliekamos funkcij os nustatytos pareigybiq apra5ymuose'
kuriose
Analizuojant Si4 sriti, naudotasi Valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq,
(toliau
egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq
Rekomendacijos) priede pateiktu klausimynu (1 priedas)'

Auditai ar patikrinimai Tarnyboje pradedami tik gavus Savivaldybes kontrolieriaus
tvirtina
pavedim4 1;R Vietos savivaldos istatymo 27 str. 10 d. 1 p.). Savivaldybes kontrolierius
su savivaldybes tarybos
ateinandiq metq veiklos plan4, tadiau pries tai jo projektq turi suderinti
Kontroles komitetu, su sio plano projektu

turi

supaZindinti Valstybes kontrolg

ir

savivaldybes

tvirtinimo tvarka (LR
centralizuot4 vidaus audito tarnybq,, prireikus plan4 tikslina bendra plano
kad Tarnybos
vietos savivaldos istatymo 27 str.g d. 3 p.;. Siais reikalavimais yra sumaZinamarizika,
veiklos tikslq, galetq
pareigflnai, pasinaudodami savo tarnybine padetimi, siekdami kitq, ne Tarnybos
subjektus.
nepagristai dary.ti itak4ar kitaip paveikti jq prieZilros kompetencijai priskirtus

4

grieztai vadovaujamasi
Siekiant isvengti korupcijos, pasirenkant tikrinamas istaigas,
audit4 pasirasomos
Finansinio ir teisetumo audito vadovo reikalavimais, pries pradedant nauj4
nesali5kumo deklaracijos, istaigq tikrinimui vietoje visuomet siundiami ne maZiau kaip du asmenys.
prevencijos
Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnybos 2014-2017 metq korupcijos

programos igyvendinimo priemoniq plane

taip pat buvo numatyta papildoma

priemond

tikrinti istaigas, pasira5ytinai primenama apie taikom4 atsakomybq del

darbuotojams, pries einant

korupcinio pobfldZio nusikalstamg veikq.
patvirtintos
Savivaldybes kontrolieriaus 2012 m. rugpjtidio 3 d. isakymu Nr. K1-3.1 -27 buvo

kuriq
Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tamybos audito kokybes valdymo taisykles,
galima garantuoti
tikslas nustatyti auditq kokybes uztikrinimo ir kontroles procedfrras, kad bfltq

-

atliekamq auditq kokybes vertinimo nuoseklum4, prieZitr4

ir perZiiir4,

ataskaitq

ir

iSvadq kokybg,

rizikos,
atitikti teises aktams ir taikomiems standartams. PaZymetina, jog siekiant i5vengti korupcijos
atlikti skiriama ne po vien4, o po maZiausiai du Tarnybos darbuotojus. Visos
auditams/patikrinimams

Sios priemones maksimaliai riboja darbuotojq galimybg vir5yti teises aktuose

nustatytas

kompetencijq ribas ir tokiu bfldu eliminuojamos korupcijos pasirei5kimo galimybes.

Taip pat 2016 m.liepos 7 d. Savivaldybes kontrolieriaus isakymu Nr. KATl-(l.1)-1 buvo
patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnybos valstybes tarnautojq
Tarnyboje ir laisvu
tarnybines etikos kodeksas, reglamentuojantis Tarnautojq elges! atliekant pareigas
nuo pareigq atlikimo laiku.

3. Kriterijus -,,Atskirq valstybds tarnautojq funkcijos, uZdaviniai, darbo
priemimo tvarka bei atsakomybe n6ra issamiai reglamentuoti"

Tarnyboje dirbandiq valstybes tarnautojq funkcijos, uZdaviniai, darbo

ir sprendimq

ir

sprendimq

priemimo tvarka bei atsakomybe yra issamiai reglamentuoti.

4. Kriterijus -,,Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq,lengvatq ir kitokiq papildomq
teisiq suteikimu ar aPribojimu"
Tarnybos veikla nera susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq

ir kitokiq papildomq

teisiq

ir audito tarnybos
suteikimu ar apribojimu. LR Vietos savivaldos istatymo 27 str.10 d. 4 p. Kontroles
teises paZeidimq
valstybes tarnautojams suteikta teise tik nustatytais atvejais sura5yti administraciniq
m. sausio 1
protokol4, tadiau nesuteikti lgaliojimai nagrineti padias administracines bylas (nuo 2017
(2015
d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 13, 15 ir 27 straipsniq pakeitimo istatymu
m. birZelio 25 d. Nr. XII-1887) 5i funkcija buvo panaikinta)'

5. Kriterijus

-

kitos valstybds ar
,,Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia

savivaldyb6s ar savivaldybOs istaigos patvirtinimo"

LR Vietos savivaldos istatyme numatyta, jog Savivaldybes kontroles ir audito funkcijoms
teikimu steigia (kai savivaldybes
igyvendinti savivaldybes taryba savivaldybes kontrolieriaus

juridini asmeni
gyventojq skaidius yra maLesnis kaip 30 tfikstandiq gyventojq, gali steigti)

-

5

ir uZ jos veikl4 atsako savivaldybes
savivaldybes kontrolos ir audito tarnybq. Siai tarnybai vadovauja
skiriamq
kontrolierius (27 str. z d.).savivaldybes taryba savivaldybes biudZete nustato Tarnybai
asignavimq dydi,

o

Tarnybos finansini,

[kini, materialini aptamavimq atlieka Savivaldybes

tvarka (Klaipedos miesto
administracija, nevirsydama Tarnybos i5laidq s4matos, istatymo numatyta
savivaldybes kontroles ir audito tamybos veiklos nuostatq 4 p., 9 p.).

Tamybai ar atskiriems jos valstybes tamautojams nera suteikli lgaliojimai savaranki5kai
priimti sprendimus, susijusius su valstybes ar savivaldybes turto valdymu, naudojimu ir disponavimu
juo, taip pat sprendimus administracinio reglamentavimo, administraciniq paslaugq teikimo srityje,
jog Tamyba auk5diau minetq
tadiau istaiga turi galimybg vykdyti viesuosius pirkimus, todel laikytina,
5

kriterijq i5 dalies atitinka.
Siekiant uZtilainti teiset4, efektyvq

ir

sklandq viesqjq pirkimq organizavim4 Savivaldybes

5 d' isakymu Nr'
kontrolierius, atsiZvelgiant i viesqjq pirkimq lstatymo pakeitimus,2015 m. sausio
m. liepos 1
KAT1-(1.1)-l patvirtino naujas Supaprastintq vie5qjq pirkimq taisykles, kurios nuo 2017
9 d. Savivaldybes
pasikeitus Vie5qjq pirkimq istatymo nuostatoms, neteko galios. 2017 m. rugpjEdio
tvarkos aprasas'
kontrolieriaus isakymu Nr. KATl-(l.1)-9 buvo patvirtintas MaZos vertes pirkimq
Tamybos tinklalapyje
Taip pat, 2016 m. vasario 19 d. bei 2017 m. kovo 15 d. buvo patvirtinti
2016 ir 2017 metais planuojamq vykdyti maZos vertes viesqiq pirkimq planai'

ir

patalpinti

Skundq del Tarnybos vykdytq supaprastintq viesqfq pirkimq nebuvo gauta.

6. Kriterijus -,,Naudojama valstyb0s ar tarnybos paslapti sudaranti informacija"
Tarnybos veikla nera susijusi su informacijos islaptinimu ar i3slaptinimu, islaptintos
yra islaptintos informacijos
informacijos naudojimu ar jos apsauga. Tarnyboje nera darbuotojq, kurie
rengejai arba gavejai.

7. Kriterijus

- ,,Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta veiklos

trlkumq"
Specialiqjq tyrimq tarnyba istaigoje neatliko korupcijos rizikos analizes.

ISvados:

1.

Tarnybos veiklos sritys formaliai atitinka

LR Korupcijos prevencijos istatymo 6

prieZifros vykdymas"
straipsnio 3 dalyje nustatyt4 kriterijq ,,Pagrindines funkcijos yra kontroles ar
valstybes ar
bei iS dalies atitinka kriterijq ,,Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos
savivaldybds ar savivaldybes istaigos patvirtinimo" (del vie$qjq pirkimq)'
Tadiau, atsiZvelgiant ! tai, jog Tarnybos veikla, Tarnybos darbuotojq funkcijos, uZdaviniai,

jokiq korupcinio
sprendimq priemimo tvarka bei atsakomybe yra iSsamiai reglamentuota,
pobtdZio nusikalstamq veikq istaigoje nebuvo uZfiksuota, praneSimq apie galimai netinkamai
pobiidZio
atliekamas Tarnybos darbuotojq pareigas, piktnaudZiavimq ar kitas galimai korupcinio
darbo

ir

6

vykdymo taip
nusikalstamas veikas, trkio subjektq skundq del atliktq supaprastintq viesqiq pirkimq
pat negauta, darytina i5vada, jog korupcijos pasirei5kimo tikimybe Tarnyboje yra labai maia,

Z.

Siekiant maksimaliai sumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg Tarnybos veikloje,

pritartina pasi[lymui periodiskai per Tarnybos darbuotojq susirinkimus priminti apie korupcdos
gresmes

bei taikom4 atsakomybg, taip pat, esant poreikiui, organizuoti/dalyvauti

korupcij o s prevencij

o

s, antikorupcij

Savivaldybes kontroliere

o

mokymuose

s temomi s'

Daiva eeporiute

