Nuolatinds Klaipddos miesto savivaldyb6s tarybos Antikorupcijos
komisijos
veiklos 2016 m, ataskaita

Nuolatine Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Antikorupcijos komisija
(toliau
Komisija), sudarlta 2015 m.liepos 31 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-209,
savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos viesojo
administravimo
istatymu,

Lietuvos Respublikos nacionalinds kovos su korupcij

a 2015-2025

met1 programa, padaliniq ir

asmenq, valstybes ar savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4

ir kontrolg, veiklos ir

bendradarbiavimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2004 m. geguZes

19

d'

nutarimu Nr.607, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamentu (toliau
Reglamentas), kitais teises aktais ir Komisijos nuostatais.

-

Komisija pagal kompetencij4 Savivaldybeje igyvendina valstybes politik4 korupcijos
prevencijos srityje, i5skiria prioritetines

ir

kontroles kryptis nuosekliai igyvendinant priemones,
didinandias korupcijos prevencijos veiksmingum4, svarsto organizacinius ir su Klaipedos
miesto
savivaldybds kovos su korupcija programos

ir jos

igyvendinimo priemoniq plano vykdymu

susijusius klausimus.

Komisij4 sudaro 15 nariq, kuriq tarpe:

- 5 Savivaldybes administracijos

tarnautojai

- Vitalijus Ju5ka, Rtta Kambaraite:

Meilute

Katauskiene, Danguole Netik5iene, Marius pankevidius;

- 5 gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq atstovai (seniunaidiai) - Darius Baleika (Komisijos
pirmininko pavaduotoj as), Danute Galveliene, Antanas Gimbutas, Mindaugas Prialgauskas, Ruslan
Schneiderat;

- 5 miesto Tarybos nariai

-

Rimantas DidZiokas (Komisijos pirmininkas), Andrej Kugmerov,

Saulius Liekis, Lilija Petraitiene, Nina Puteikiene.

Komisija

i

posedZius dalyvauti stebetojq teisemis kviedia

ir kitus asmenis, tadiau iie

nedalyvauja Komisijai priimant sprendimus.

Komisija savo veikl4 pradejo 2016 m. kovo men., miesto Tarybai patvirtinus komisijos
pirmininku Tarybos nari Rimant4 DidZiok4. Per 2016 m. balandLio gruodZio men. laikotarpi

-

ivyko 5 Komisijos posedZiai, kuriq metu buvo nagrineti 22 klausimai bei priimti atitinkami
nutarimai.
Vykdydama j ai priskirtas funkcij as, komi sij a:

1'

Dalyvavo vykdant Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
2014 - 2017 ment
korupcijos prevencijos program4 ir jos
igyvendinimo priemoniq plan4:

-

svarste

ir po svarstymo rekomendavo Savivaldybes administracijos veiklos sritis,

kuriose bttq tikslinga nustatyti korupcijos pasireiskimo tikimybg;

-

iSklause informacij4 apie Klaipedos miesto savivaldybes kontroles
2014

- 2017 mett4 korupcijos prevencijos

ir

audito tarnybos

programos priemoniq vykdym4 ir Sios tarybos

atlikt4 iSvad4 del korupcijos pasirei5kimo tikimybes;

-

nagrinejo' kaip igyvendinamas Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. isakymu Nr. ADI-476,,DeI Specialiqjq
tyrimq
tarnybos pasi[lymq, pateiktq atlikus korupcijos rizikos analizE Klaipedos
miesto
savivaldybes vie5qiq pirkimq inicijavimo, organizavimo, vykdymo

ir kontroles veiklos
srityse, igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo" patvirtinto priemoniq plano
vykdymas; paliko Sio plano ir ji pakeitusio plano (patvirtinto Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjudio 30 d.
isakymu Nr. ADl2641 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2016 m. vasario

17 d. isakymo

Nr. ADI-476

,,Del Specialiqjq tyrimq tamybos pasillymq, pateiktq

atlikus korupcijos rizikos analizg Klaipedos miesto savivaldybes vieSqjq pirkimq
inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir kontroles veiklos srityse,
igyvendinimo

-

priemoniq plano patvirtinimo" pakeitimo") igyvendinim4 tolimesnei kontrolei.
kontroliavo, ar Klaipedos miesto savivaldybeje asmenims, bei darbuotojams, susid1rus

su korupcijos apraiSkomis bet kokioje srityje, yra sudaryta galimybe anonimi5kai
telefonu ar ra5tu kreiptis ir informuoti apie jas. (Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos patalpose

-

Liepq g. 11, bei Danes g. 17, Klaipedoje yra sudaryta

galimybe palikti prane5imus deZutese pavadinimu ,,AS PRIES korupcij4 Klaipedos
miesto savivaldybeje". Taip pat veikia speciali telefonine linija (8 46) 217 8gg, bei
elektroninis pa5tas antikorupcij a@klaipeda.lt, kuriais galima prane5ti apie korupcijos
apraiSkas);

-

bendradarbiavo

su LR Specialiqjq tyrimq tamyba del organizaciniq korupcijos

prevencijos veiklos fo.mq tobulinimo savivaldyb eje: 2016 balandLio 7 d. kartu su STT
Klaipedos valdyba organizavo ir pravede seminar4 - diskusij4, kuriame dalyvavo

Klaipedos apygardos savivaldybiq Antikorupcijos k
savivaldybese paskirti atsakingais uZ korupcijos

isijq pirmininkai

ir

asmenvs.

pasidalya,,ger1la" antikorupcines veiklos praktika, bei i5klausyti
pasi[lymai kaip
efektyvinti savivaldybiq vykdom4 antikorupcing politi
siekiant savalaikiai informuoti visuomeng apie SA
ybeje vykdom4 korupcijos
prevencijos veikl4

ir

vykdomas antikorupcines

prieme sprendim4 Antikorupcijos komisijos posedZius

i5nagrinejo galimybes ir

liuoti intemetu (kai tam yra

techninds galimybes);

2.

tyre skundus, prane5imus ir kit4 gaut4 informacij4 apie
arba persiunte gaut4 informacijE tolimesniam tyrimui

tai atsakingoms institucijoms

(vykdytry'vykdomq tyrimq suvestind lentele pateikta pri

Nr.1);

fgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivardos i

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymo 5,
atsiZvelgdama i Lietuvos Respublikos Nacionalines ko
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015

STT rekomendacijas, jog bltent visos savivaldybes. o ne

pcinio pobfdZio paZeidimus,

ymo 16 straipsnio 4

7, 16 straipsniq

dalies,

nuostatas bei

su korupcij a 2015-2025 m.
10 nutarimu

Nr. XII-1537,bei

iry jos institucijq ar istaigq

kovos su korupcija programa yra efektyviausias k
igyvendinimo modelis, inicijavo ir parenge (kartu su savi

bes administracija) bendr4

Klaipedos miesto savivaldybes korupcijos prevencrjos p

2.1.Programai igyvendinti sudarytas jos igyvendinimo 201 -2019 metq priemoniq planas,

kuriame numatomos korupcijos prevencijos priemo

jq

igyvendinimo terminai,
atsakingi vykdyojai, laukiami rezultatai, igyvendinimo vertinimo kriterijai. Programos
priemoniq plano vykdym4 kontroliuoja Savivaldybes
ir Antikorupcij os komisija,
o igyvendina Savivaldybes institucijq, imoniq

2.2.Programos strateginis tikslas

institucijose, imonese

ir istaigq

- stiprinti korupcijos pre

ir istaigose, Salinti neigiamas

ai arjq igalioti asmenys.

ij4 ir kontrolg Savivaldybes
lygas, skatinandias korupcijos

atsiradimq.

2.3.Numatyta, kad Programos veiksmingumo

vertinim4 Savivaldybeje atlieka Savivaldybes

korupcijos rizikos valdymo

ijos Centralizuotas

vidaus

audito skyrius.

2.4.Klaipddos miesto savivaldybds 2017-2019 metu k
apsvarstyta

ir

patvirtinta savivaldybes tarybos 2016

Programos tekstas patalpintas savivaldybes internetini

ijos prevencijos programa

2 22 d. sprendimu
tinklapyje.

T2-329.

2.5.Iki teikiant programQ Tarybai tvirtinti, jos projektas buvo viesinamas,
patalpinant ji
savivaldybes internetineje svetaineje 30-diai dien bei iSsiqstas
visuomenindms
taryboms ir komisijoms prie Klaipedos miesto saviv
is Tarybos, Klaipedos miesto
savivaldybes kontroliuojamoms istaigoms ir
imone
Tarybos nariams, suteikiant galimybg per 30 dienq
3.

Inicijavo Savivaldybds tarybos 2015 m. liepos

3l

d.

miesto savivaldybes 2017-2019 metq korupcijos preve

programos pobrldi; numate

bei komisiios

atsi

Parenge

ir savo posedyje pasitvirtino Komisijos darbo

Ataskaita svarstyta irjai pritarta2}lT 03 28 d. Antikorupcijos komi
o

imu Nr. T2-209 patvirtintrl
naujai patvirtint4 Klaipedos

Savivaldybes tarybai, bet ir visuomenei.

K

i savo pasiulymus.

Antikorupcijos komisijos nuostatq pakeitim4, atsiZvelgi
daZnesnius komisijos posedZius

4.

Klaipedos miesto savivaldybes

mt'p'ri

f

B. T'r/i,:r[trt

," trlt'rl'LrL /*{

uL savo veikl4 ne tik

Ataskaitos priedas Nr.

Antiko rupcij o s komisij
PareiSkimo

oj e 2016

m. gautg/n agrindtr;

a5ymq suvestind

PareiSkejas

Parei5kimo/pra5ymo esme

Priimti sprendimai

Klaipedos

Pra5o pateikti i3aiSkinim4 del

Parei5kimas komisijos vardu

daugiavaikiq

20lI

persiqstas savivaldybes

Seimq bendrija

sprendimo Nr. T2-104 teisetumo

gavimo data
2016 04 22

m. balandZio 7 d. Tarybos

administracijai (2016 05 l

l

d.);
Gautas admini stracij

os

direktoriaus iSai5kinimas
(2016 05 24 d), kuris
persiqstas pareiSkejui.

2016 05 02

Fizinis asmuo

Pasitilymas rengiamam

Korupcijos prevencijos 2017

Svarstytas Komisijos 2016 05

-

24 d. posedyje.

2019 m. progrulmos projektui

2016 05

II

2016 05 25

Fizinis asmuo

Anoniminis

Pra5o i5aiSkinti, ar del galimai

Parei5kimo pagrindu Komisija

per dideles numatomos statyti

pradejo tyrim4. Apie vykdom4

socialinio bDsto kainos ndra

tyrim4 informuotas

korupcijos apraiSkq.

parei5kejas.

Del galimai neteisetos iikines

Parei5kimas persiqstas (2016

veiklos

06 08 d.) Klaipedos apskrities

Valstybinei mokesditl
inspekcijai.
2016 06 0r

Fizinis asmuo

PraSo i5aiSkinti, ar tinkamai

panaudotos valstybes

ir

PareiSkimo pagrindu Komisij a
pradejo tyrim4. Apie vykdom4

savivaldybes leSos, skirtos

tyrim4 informuotas

miesto apZeldinimui S4jUdZio

pareiSkejas.

parke
2016 06 r0

AVO

Pasiiilymai savivaldybes

Pasiiilyrnai perduoti

asociacija

Tarybos veiklos reglamento

savivaldybes tarybos

,,Klaipedos

projektui

nuolatinei Reglamento

piliediai"
2016 06 t0

Grupe fiziniq

komisijai.
Piketo , ivykusio 2016 06 09 d.

\trenagrinejami, kol vyksta

asmenq

prie Klaipedos apylinkes tesimo,

teisiniai gindiai teismuose.

reikalavimai
2016 06 t0

Fiziniai

l-lel namo adresu Molo g. 16,

asmenys

Melnrage pardavimo teisetumo

Komisijos vardu kreiptasi i
savivaldybes administracij 4
del informacijos patikslinimo

20t6 06 t4

Fizinis asmuo

Prasymas uZtikrinti, kad

Pra5ymas svarstytas

Antikorupcij os komisij os

posedyj e, priimtas sprendimas

posedZiai btitq filmuojami

ir

Komisijos posedZiq metu

transliuoj ami intemetu

vykdyti tiesioging garso ir
v aizdo

20t6 09 29

20t6 l0 24

Komisijoi

transliacij 4 internetu

Lilija

Pra5o atlikti Klaipedos miesto

Parei5kimo pagrindu komisij a

Petraitiene

sveikatos prieZitros sistemos

pradej o tyrim4. Savivaldybes

parengtos reorganizacij

administracij a pateike tyrimui

os

studij os antikorupcini vertinim4

medLiag4.

Klaipedos

Protokolinis pavedimas atlikti

Vykdomas

miesto

Klaipedos miesto sportines

teisines aplinkybes.

savivaldybes

veiklos projektq finansavimo

taryba

Klaipedos miesto savivaldybes
biudZeto tvarkos apra5o

antikorupcini vertinim4

iS

-

analizuoiamos

