Tarnybinio rašto 2022-07- Nr. L-01priedas
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
Eil.
Nr.

1.

Specialiųjų tyrimų tarnybos
Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas
pateikti pasiūlymai
Pasiūlymų įgyvendinimas atsižvelgiant į kritines antikorupcines pastabas
5.2.1.1.
Svarstyti
galimybę
papildomai detalizuoti kultūros ir
meno projektų vertinimui skirtus
kriterijus (nustatant objektyvius ir
pamatuojamus rodiklius), numatant,
kad balai būtų skiriami pagal
atitikimą kiekvienam iš nustatytų
kriterijų.

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - Parengtas ekspertams teikiamos vertinimo
metodologijos projektas, kuris bus patvirtintas Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu po to, kai
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtins naują Kultūros ir
meno projektų dalinio finansavimo tvarkos redakciją.

Specialiųjų tyrimų tarnybos
komentaras

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo momentu Klaipėdos miesto
savivaldybė nėra patvirtinus jų rašte
minimo tarybos sprendimo, todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendinamu.

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Patvirtintas naujas Projektų paraiškų teikimo ir atrankos Pasiūlymas įgyvendintas.
konkurso aprašo 2 priedas „Projekto, pateikto Palangos miesto Pastabų nėra.
savivaldybės kultūros bei meno projektų atrankos konkursui,
vertinimo anketa“, kuriame aprašytas vertinimo kriterijus ir balų
skyrimas pagal kriterijaus atitikimą.

2.

5.2.1.2. Parengti rekomendacijas,
skirtas ekspertinį projektų vertinimą
atliekantiems asmenims, kuriomis
būtų reglamentuota projektų kriterijų

Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Kultūros ir meno projektų vertinimo kriterijus sričių ir
programų projektų vertinimo kriterijų balų aprašus koreguosime po
Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo sričių ir programų projektų
vertinimo kriterijų balų aprašuose.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo
momentu
Neringos
savivaldybė nėra pakoregavusi
vertinimo kriterijų balų, todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendinamu.

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta – Parengtas ekspertams teikiamos vertinimo
metodologijos projektas, kuris bus patvirtintas Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu po to, kai

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo momentu Klaipėdos miesto
savivaldybė nėra patvirtinus jų rašte
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vertinimo metodologija. Svarstyti
galimybę kriterijus suskaidyti į
atskirus „blokus“: pvz., projektu
siekiama
bendradarbiauti
su
Lietuvos Respublikos institucijomis –
2
balai,
projektu
siekiama
bendradarbiauti su tarptautinio lygio
subjektais – 2 balai ir t.t.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtins naują Kultūros ir minimo metodologijos projekto,
meno projektų dalinio finansavimo tvarko redakciją.
todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendinamu.
Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Patvirtintas naujas Projektų paraiškų teikimo ir atrankos Pasiūlymas įgyvendintas.
konkurso aprašo 2 priedas „Projekto, pateikto Palangos miesto Pastabų nėra.
savivaldybės kultūros bei meno projektų atrankos konkursui,
vertinimo anketa“, kuriame aprašytas vertinimo kriterijus ir balų
skyrimas pagal kriterijaus atitikimą.
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Svarstysime rekomendacijas kultūros ir meno projektus
vertinantiems ekspertams pateikti papildomoje metodinėje
medžiagoje, kurią rengsime po Aprašo patvirtinimo.

3.

5.2.2.1. Koreguoti vidaus teisės
aktus,
reglamentuojančius
reprezentacinio miesto festivalio ar
pramoginio
renginio
statuso
suteikimo tvarką, užtikrinant, kad
paraiškų vertinimo kriterijai būtų
konkretūs, objektyviai pamatuojami.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybai patvirtinus
Kultūros bei meno projektų
finansavimo Neringos savivaldybės
lėšomis tvarkos aprašą, šiuo
momentu Neringos savivaldybė
nėra pateikus jų rašte minimos
metodinės
medžiagos,
todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendinamu.

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Patvirtintas naujas Reprezentacinio renginio statuso Pasiūlymas įgyvendintas.
suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos Pastabų nėra.
aprašo 2 priedas „Renginių kriterijų atitikimo kokybės vertinimas“,
kuriame aprašytas vertinimo kriterijus ir balų skyrimas pagal
kriterijaus atitikimą.

3
4.

5.

5.2.2.2. Svarstyti galimybę parengti
metodines rekomendacijas, skirtas
paraiškas
dėl
reprezentacinio
renginio
vardo
suteikimo
vertinantiems
Palangos
miesto
savivaldybės
reprezentacinio
renginio statuso suteikimo komisijos
nariams, kuriose būtų reglamentuoti
detalūs paraiškų vertinimo principai
pagal kiekvieną kriterijų.
5.4.1.1. Vidaus teisės aktuose
išsamiau
detalizuoti
projektų
finansavimo
dydžio
nustatymo
procedūras

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Patvirtintas naujas Reprezentacinio renginio statuso Pasiūlymas įgyvendintas.
suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos Pastabų nėra.
aprašo 2 priedas „Renginių kriterijų atitikimo kokybės vertinimas“,
kuriame aprašyta rekomendacija vertinimą atliekantiems komisijos
nariams.

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta – Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimo projektas 2022-05-20 Nr. T1-144 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl
kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo“, šiuo
tarybos sprendimu koreguojamoje Kultūros projektų dalinio
finansavimo tvarkoje koreguota sumos dydžio nustatymo projektui
procedūra numatant, kad:
- jeigu projektas surinko nuo 80 iki 100 balų, jam negali būti skiriamas
mažesnis nei 80 procentų dydžio finansavimas nuo prašomos sumos;
- jeigu projektas surinko nuo 60 iki 80 balų jam negali būti skiriamas
mažesnis nei 60 procentų ir didesnis nei 80 dydžio finansavimas nuo
prašomos sumos.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 22 d. Klaipėdos
miesto
savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr. T2-155 buvo
patvirtintas minėtas finansavimo
tvarkos
pakeitimas,
todėl
pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 46-47 punktuose ir Pastabų nėra.
Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš
savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 48–51 punktuose.
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Apraše siūlysime taip detalizuoti projektų finansavimo
dydžio nustatymą:
Finansavimas sričių projektams skiriamas atsižvelgiant į surinktų

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
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ekspertų balų sumos vidurkį ir prašomą sumą atitinkamai:
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
1. surinkus nuo 80 iki 100 balų vidurkį skiriama ne mažiau, kaip 80 aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
procentų nuo prašomos sumos;
įgyvendintu.
2. surinkus nuo 55 iki 80 balų vidurkį skiriama ne daugiau, kaip 80
procentų nuo prašomos sumos.

6.

5.4.1.2. Svarstyti galimybę patvirtinti
metodiką dėl paraiškos vertinimo
balų susiejimo su paraiškai skiriama
finansavimo suma. Pavyzdžiui, viena
iš
pasiūlymo
įgyvendinimo
alternatyvų – svarstyti galimybę
taikyti Europos Sąjungos fonduose
taikomą praktiką, kuomet nustatomas
maksimalus finansavimo procentas
projektams surinkusiems atitinkamą
balų skaičių ar pan.

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta – Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimo projektas 2022-05-20 Nr. T1-144 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl
kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo“, šiuo
tarybos sprendimu koreguojamoje Kultūros projektų dalinio
finansavimo tvarkoje koreguota sumos dydžio nustatymo projektui
procedūra numatant, kad:
- jeigu projektas surinko nuo 80 iki 100 balų, jam negali būti skiriamas
mažesnis nei 80 procentų dydžio finansavimas nuo prašomos sumos;
- jeigu projektas surinko nuo 60 iki 80 balų jam negali būti skiriamas
mažesnis nei 60 procentų ir didesnis nei 80 dydžio finansavimas nuo
prašomos sumos.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 22 d. Klaipėdos
miesto
savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr. T2-155 buvo
patvirtintas minėtas finansavimo
tvarkos
pakeitimas,
todėl
pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 46-47 punktuose ir Pastabų nėra.
Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš
savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 48–51 punktuose.
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Papildomą metodinę medžiagą, kurioje sieksime
išaiškinti vertinimo balų ir projektų finansavimo dydžio sąsajas bei
procedūras, rengsime po Aprašo patvirtinimo.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo
momentu
Neringos
savivaldybė nėra patvirtinus jų rašte
minimos tvarkos, todėl pasiūlymas
laikytinas įgyvendinamu.

5
7.

5.4.1.3. Kultūros ir meno tarybos Klaipėdos miesto savivaldybė:
(Palangos miesto savivaldybėje – Nepateikė duomenų.
Kultūros
projektų
konkursų
komisijos) posėdžių protokoluose
išsamiau argumentuoti priimamų
sprendimų ir siūlymų dėl finansavimo
skyrimo projektams dydžių motyvus
ir juos pateikusius asmenis.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas neįgyvendintas.
Pažymėtina, kad skaidrus kultūros
bei meno projektų finansavimas
savivaldybių biudžeto lėšomis turi
didelę
reikšmę
formuojant
antikorupcinę
aplinką.
KRA
atlikimo metu buvo nustatyta, jog
kultūros ir meno tarybos posėdžių
protokoluose
dažnai
nėra
argumentuojami sprendimų dėl
projektų
finansavimo
dydžio
priėmimo motyvai ir juos pateikę
asmenys.
Dėl
teisinio
reglamentavimo stokos sudaromos
galimybės
proteguoti
atskirus
projektus jiems skiriant didesnį
finansavimą.
Šiuo
atveju
Savivaldybė nepateikė duomenų ar
atsižvelgė/planuoja atsižvelgti į
KRA 5.4.1.3. punkto pasiūlymą, dėl
šios
priežasties
pakartotinai
rekomenduojame jį įgyvendinti.

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. Pasiūlymas įgyvendintas.
įsakymu Nr. A1-263 1.2. punktu patvirtintas naujas Kultūros bei meno Pastabų nėra.
projektų atrankos konkurso komisijos darbo organizavimo tvarkos
aprašas, kuriame nurodyta kas turi būti rašoma protokoluose.
Neringos savivaldybė:
Neringos savivaldybė
Atsižvelgta – Sutinkame su STT siūlymu Kultūros ir meno tarybos Pasiūlymas įgyvendintas.
posėdžių protokoluose pateikti išsamesnius tarybos narių argumentus Pastabų nėra.
ir nuomones dėl priimamų sprendimų ir siūlymų.

6
8.

9.

10.

5.4.2.1. Nustatyti kvalifikacinius Klaipėdos miesto savivaldybė:
reikalavimus kultūros ir meno Atsižvelgta – Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimo
tarybos nariams.
projektas 2022-05-10 Nr. T1-140 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl kultūros ir meno
tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, naujos redakcijos
nuostatuose numatyta, kad į Kultūros ir meno tarybą gali būti siūlomi
asmenys, žinomi dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse
Klaipėdoje bei turintys ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kultūros
ir meno srityje bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti
Kultūros ir meno tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas.
5.4.2.2. Reglamentuoti kultūros ir Klaipėdos miesto savivaldybė:
meno tarybos narių, kuriuos skiria Atsižvelgta – Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimo
meno kūrėjų organizacijų padaliniai projektas 2022-05-10 Nr. T1-140 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės
Klaipėdoje,
nevyriausybinės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr.T2-74 „Dėl kultūros ir meno
organizacijos, dirbančios kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, naujos redakcijos
srityje, valstybės ir savivaldybės nuostatuose detalizuota narių rinkimo procedūra.
kultūros įstaigos, Klaipėdos kultūros
magistrai bei savivaldybės tarybos
Kultūros,
švietimo
ir
sporto
komitetas, atrankos mechanizmą
5.4.3.1. Nustatyti kvalifikacinius Neringos savivaldybė:
reikalavimus kultūros ir meno Atsižvelgta – Kultūros ir meno tarybos nuostatus koreguosime
tarybos nariams.
patvirtinus Aprašą.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 22 d. Klaipėdos
miesto
savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr. T2-155 buvo
patvirtintas minėtas pakeitimas,
todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendintu.
Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 22 d. Klaipėdos
miesto
savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr. T2-155 buvo
patvirtinta narių rinkimo procedūra,
todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendintu.
Neringos savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo
momentu
Neringos
savivaldybė
nėra
patvirtinus
Kultūros ir meno tarybos nuostatus,
todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendinamu.

7
11.

5.5.1.1. Apsvarstyti pakartotinio ir
dvigubo
tų
pačių
projektų
finansavimo rizikos savivaldybės
biudžeto lėšomis valdymo galimybes
ir įdiegti šios rizikos kontrolės
įgyvendinimo mechanizmą (kas ir
kokiu būdu turėtų įvertinti ir t. t.).

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Klaipėdos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Nuspręsta, jog dalinio finansavimo skirstymą Pasiūlymas įgyvendintas.
administruojančių skyrių ir padalinių vadovai bus supažindinami su Pastabų nėra.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dėl dalinio
finansavimo skyrimo.
Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 28, 40.6, 40.6.1 punktuose.
Pastabų nėra.
Papildytas Aprašo 1 priedo „Projekto paraiška“ 11 punktas.

Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Aprašas papildomas nuostata:
„Administracinės atitikties vertinimo metu:
nustatoma ar einamaisiais metais teikiamas projektas nėra/nebuvo
pateiktas į kitą Savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų konkursą
ir/arba nebuvo skirtas dalinis finansavimas. Tam nustatyti Kultūros
skyriaus atsakingas specialistas elektroniniu paštu užklausia
Savivaldybės skyrių vadovų ar atstovų, kurie organizuoja konkursus,
iš dalies finansuojamus Savivaldybės lėšomis, apie tokio pat turinio
projekto finansavimą einamaisiais metais.“
Pasiūlymų įgyvendinimas atsižvelgiant į kitas antikorupcines pastabas
12.

5.1.1.2. Vidaus teisės aktuose
reglamentuoti kvalifikacinius ir/ar
kitus
reikalavimus
projekto
partneriams, taip pat – reikalavimus
projektų subrangai.

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta iš dalies - Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos sprendimo projektas 2022-05-20 Nr. T1-144 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2187 „Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo“, šiuo
tarybos sprendimu koreguojamoje Kultūros projektų dalinio
finansavimo tvarkoje numatyta, jog projektų subranga laikytina
negalimomis finansuoti projektų išlaidomis. Tarybai patvirtinus
minimą tvarką, bus koreguojama paraiškos forma dėl detalesnio
partnerių funkcijų įvardijimo.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo momentu Klaipėdos miesto
savivaldybė
nėra
pakeitusi
paraiškos formų, todėl pasiūlymas
laikytinas įgyvendinamu.
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Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Reikalavimai numatyti Kultūros bei meno projektų Pasiūlymas įgyvendintas.
paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 14–16 punktuose Pastabų nėra.
ir Aprašo 1 priedo „Projekto paraiška“ 2.3. punkte
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Kultūros ir meno dalinio finansavimo konkurso paraiškų
formas atnaujinsime po to kai bus patvirtintas Kultūros bei meno
projektų finansavimo Neringos savivaldybės lėšomis tvarkos aprašas.
Reikalavimus partneriams siūlysime įtraukti į Aprašą.

13.

14.

15.

16.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymą įgyvendina.
Šiuo
momentu
Neringos
savivaldybė nėra atnaujinusi minėtų
formų, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendinamu.
5.3.1.1. Nustatyti kvalifikacinius Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
reikalavimus
kultūros
projektų Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
atrankos
konkurso
komisijos ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 33 punkte.
Pastabų nėra.
nariams.
5.3.1.2. Periodiškai (pavyzdžiui, Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
kartą į 2 metus), vykdyti kultūros Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
projektų atrankos konkurso komisijos ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 34, 35 punktuose.
Pastabų nėra.
narių rotaciją.
5.3.1.3. Nustatyti kultūros projektų Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
atrankos konkurso komisijos veikloje Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
atstovaujamų kitų Palangos miesto ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 31, 32 punktuose.
Pastabų nėra.
savivaldybei pavaldžių įstaigų narių
skaičių (proporcijas), taip pat
išsamiai
reglamentuoti
šioje
komisijoje atstovaujamų kultūros
įstaigų
atstovų
delegavimo
procedūrą.
5.3.1.4. Siekiant sumažinti interesų Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
konfliktų regimybę bei maksimaliai Atsižvelgta – Numatyta Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir Pasiūlymas įgyvendintas.
užtikrinti savivaldybės vykdomos jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 6 priede Pastabų nėra.
veiklos kultūros bei meno projektų „Nešališkumo deklaracija dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei
finansavimo
srityje
skaidrumą, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo“.
siūlome koreguoti Reprezentacinio
renginio statuso suteikimo komisijos
darbo organizavimo tvarkos aprašo,
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17.

patvirtinto
šios
savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019
metų spalio 31 d. įsakymu Nr. A11486 nuostatas, įtvirtinant prievolę
reprezentacinio renginio statuso
suteikimo
komisijos
nariui
nusišalinti, jei jis yra su projektų
organizatoriumi susijęs giminystės,
darbo santykių ar kitais ryšiais,
praplečiant šiuo metu galiojantį
draudimą nusišalinti komisijos nariui
tik tuo atveju, jei jis yra paraišką
reprezentacinio renginio vardui gauti
pateikusios organizacijos vadovas
arba dalyvauja įgyvendinant renginį.
5.3.2.1. Už viešųjų ir privačių
interesų
konfliktų
prevenciją
atsakingiems
savivaldybės
tarnautojams kiekvienais metais
atlikti
savivaldybės
teikiamų
paslaugų organizavimo procese bei
sprendimų priėmime (pavyzdžiui, dėl
finansavimo skyrimo ir pan.),
dalyvaujančių savivaldybės valstybės
tarnautojų
privačių
interesų
deklaracijose pateiktos informacijos
įvertinimą bei
galimų rizikų
identifikavimą ir su jo rezultatais
pasirašytinai
supažindinti
jų
vadovus/ savivaldybės komisijų,
kuriuose
valstybės
tarnautojai
dalyvauja kaip nariai, vadovus.

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Klaipėdos miesto savivaldybė
Atsižvelgta - Tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktos Pasiūlymas įgyvendintas.
informacijos įvertinimą bei galimų rizikų identifikavimą atliks ir su Pastabų nėra.
išvadomis supažindins vadovus Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos
Bendrojo
skyriaus
vyriausioji
specialistė
antikorupcinei veiklai arba Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.
Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 72 punkte ir Reprezentacinio Pastabų nėra.
renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės
biudžeto tvarkos aprašo 77 punkte.
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Siūlysime papildyti Aprašą tokiu šia nuostata:
„Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už viešųjų ir
privačių interesų konfliktų prevenciją, kasmet įvertina Savivaldybės
tarnautojų, dalyvaujančių sprendimų dėl finansavimo skyrimo
priėmime, privačių interesų deklaracijoje pateiktą informaciją bei
galimų rizikų identifikavimą. Pagal galimybes patikrina, ar

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
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18.

darbuotojai nebuvo susiję su juridiniais asmenimis giminystės ar
kitokiais ryšiais, tačiau nenusišalino.“
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Klaipėdos miesto savivaldybė
Atsižvelgta - Tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktos Pasiūlymas įgyvendintas.
informacijos įvertinimą bei galimų rizikų identifikavimą atliks ir su Pastabų nėra.
išvadomis supažindins vadovus Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos
Bendrojo
skyriaus
vyriausioji
specialistė
antikorupcinei veiklai arba Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

5.3.2.2. Už viešųjų ir privačių
interesų
konfliktų
prevenciją
atsakingiems
savivaldybės
tarnautojams vykdant kontrolės
priemones
pasirinkta
imtimi
periodiškai tikrinti, ar darbuotojai
nebuvo
susiję
su
juridiniais
asmenimis giminystės ar kitokiais Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
ryšiais, tačiau nenusišalino.
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 72 punkte ir Reprezentacinio Pastabų nėra.
renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės
biudžeto tvarkos aprašo 77 punkte.

19.

5.3.3.1. Siekdami analizuojamų
procedūrų ir priimamų sprendimų
objektyvumo,
pagrįstumo,
nešališkumo ir skaidrumo, siūlome
eliminuoti galimybę ekspertams
vertinti su jais susijusių subjektų
paraiškas.

20.

5.3.3.2. Vidaus teisės aktuose
detalizuoti,
kokiu
būdu
yra
parenkamas paraiškas vertinančių
ekspertų skaičius (atsižvelgiant į

Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Siūlysime papildyti Aprašą tokiu šia nuostata:
„Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už viešųjų ir
privačių interesų konfliktų prevenciją, kasmet įvertina Savivaldybės
tarnautojų, dalyvaujančių sprendimų dėl finansavimo skyrimo
priėmime, privačių interesų deklaracijoje pateiktą informaciją bei
galimų rizikų identifikavimą. Pagal galimybes patikrina, ar
darbuotojai nebuvo susiję su juridiniais asmenimis giminystės ar
kitokiais ryšiais, tačiau nenusišalino.“
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta iš dalies - Ekspertai prieš vertindami projektų paraiškas,
pasirašo nešališkumo deklaraciją bei nusišalina nuo vertinimo tų
projektų, su kuriais, jų manymu, yra susiję. Ekspertų darbo reglamentą
siūlome papildyti nuostata:
„Esant nešališkumo deklaracijoje nurodytiems pagrindams, į ekspertų
grupę nėra įtraukiamas ekspertas, kuris yra susijęs su tai grupei
teikiamų vertinti paraiškų subjektais.“
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta - Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše svarstysime galimybę
detalizuoti paraiškas vertinančių ekspertų skaičių atsižvelgiant į

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
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21.

22.

23.

prašomą
pinigų
sumą
arba
vertinamoje paraiškoje nurodytą
projekto biudžetą ar pan.).
5.3.4.1. Svarstyti galimybę vidaus
teisės aktuose nustatyti ir papildomus
kriterijus dėl paraiškas vertinančių
ekspertų
skaičiaus
nustatymo,
(pavyzdžiui, atsižvelgiant į prašomą
pinigų sumą, vertinamoje paraiškoje
nurodytą projekto biudžetą ar pan.).

5.3.4.2. Siekdami analizuojamų
procedūrų ir priimamų sprendimų
objektyvumo,
pagrįstumo,
nešališkumo ir skaidrumo, siūlome
eliminuoti galimybę ekspertams
vertinti su jais susijusių subjektų
paraiškas.

projekto rūšį: srities ar programos projektas. Apraše siūlome nustatyti,
kad srities projektą vertina 3 ekspertai, programos projektą – 5
ekspertai.
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimo projektas 2022-05-20 Nr. T1-144 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl
kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo“ šiuo
tarybos sprendimu koreguojamoje Kultūros projektų dalinio
finansavimo tvarkoje numatyta jame numatyta, kad vieną sričių ir
programų paraišką vertina 3 ekspertai. Šiuo tarybos sprendimu
koreguojamame ekspertų darbo reglamente numatyta, kad vieną
stipendijų paraišką vertina 5 ekspertai.
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - šiuo metu siekiant užtikrinti ekspertų sprendimų
objektyvumą ir nešališkumą yra taikomos šios priemonės: ekspertai
prieš įsitraukdami į vertinimo procesą pasirašo konfidencialumo ir
nešališkumo deklaraciją, Kultūros skyrius organizuodamas paraiškų
vertinimo procedūras, projektų vertinimui, parenka nešališkus, su
projektais sąsajų neturinčius ekspertus taip valdydamas korupcijos
rizikas. Ekspertų grupės nariai bet kuriuo momentu privalo informuoti
Kultūros skyrių, jei mato pagrindą savo ar kito eksperto nusišalinimui,
tai fiksuojama protokoluose. Dėl būtinybės nusišalinti ekspertui gali
pasisakyti ir Kultūros ir meno taryba, tačiau tokių precedentų nėra
buvę, kas rodo, kad rizika suvaldoma skyriuje.
Pasiūlymų įgyvendinimas atsižvelgiant į kitas pastabas
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - Nuspręsta, jog dalinio finansavimo skirstymą
administruojančių skyrių ir padalinių vadovai bus supažindinami su
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dėl dalinio
finansavimo skyrimo.

5.5.1.1. Apsvarstyti pakartotinio ir
dvigubo
tų
pačių
projektų
finansavimo rizikos savivaldybės
biudžeto lėšomis valdymo galimybes
ir įdiegti šios rizikos kontrolės
įgyvendinimo mechanizmą (kas ir
kokiu būdu turėtų įvertinti ir t. t.).
Palangos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 28, 40.6, 40.6.1 punktuose.

T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.
Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 22 d. Klaipėdos
miesto
savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr. T2-155 buvo
patvirtintas minėtas pakeitimas,
todėl
pasiūlymas
laikytinas
įgyvendintu.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas
įgyvendintas
stebėsenos metu.
Pastabų nėra.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.

Palangos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.

I

12
Papildytas Aprašo 1 priedo „Projekto paraiška“ 11 punktas.

24.

25.

Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Aprašas papildomas nuostata:
„Administracinės atitikties vertinimo metu:
nustatoma ar einamaisiais metais teikiamas projektas nėra/nebuvo
pateiktas į kitą Savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų konkursą
ir/arba nebuvo skirtas dalinis finansavimas. Tam nustatyti Kultūros
skyriaus atsakingas specialistas elektroniniu paštu užklausia
Savivaldybės skyrių vadovų ar atstovų, kurie organizuoja konkursus,
iš dalies finansuojamus Savivaldybės lėšomis, apie tokio pat turinio
projekto finansavimą einamaisiais metais.“
5.6.1.1. Vidaus teisės aktuose Palangos miesto savivaldybė:
išsamiai detalizuoti projektams skirtų Atsižvelgta – Tarpinis projektų atsiskaitymas numatytas Kultūros bei
lėšų panaudojimo kontrolės vykdymo meno projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo
procedūras.
58, 59 punktuose.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.

Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Aprašas papildomas nuostatomis:
Finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi
Apraše ir Sutartyje Projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir skirtų
Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo
kontrolę atlieka Kultūros ir Buhalterijos skyrių atsakingi specialistai.
Tvarkos aprašo, sutarčių sudarymo, sutarčių vykdymo, ataskaitų
teikimo, ataskaitų tikrinimo ir tvirtinimo įgyvendinimo priežiūra
vykdoma Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
Planuojama parengti Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies
finansuojamų kultūros projektų vykdymo kontrolės aprašą.
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos perkamų paslaugų teikimo bei savivaldybės biudžeto
lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros projektų vykdymo kontrolės
aprašo projektas, kuris bus patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu po to, kai Klaipėdos miesto
savivaldybės taryba patvirtins naują Kultūros ir meno projektų dalinio
finansavimo tvarko redakciją.

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T1-110 buvo patvirtintas minėtas
aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu.

5.6.2.1. Vidaus teisės aktuose
reglamentuoti
objektyvius
ir
objektyviai pamatuojamus kultūros
paslaugas
teikiančių
subjektų
atrankos planiniams patikrinimams
atlikti kriterijus.

Palangos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.
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26.

5.6.2.2. Patvirtinti kultūros paslaugas
teikiančių subjektų patikrinimo akto
formą ir užtikrinti, kad akte būtų
fiksuojami visi nustatyti pažeidimai.

27.

5.6.2.3.
Pagal
galimybes,
atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius
išteklius, vykdyti kultūros paslaugas
teikiančių
subjektų
veiklos
patikrinimus.

28.

5.6.3.1. Vidaus teisės aktuose
reglamentuoti lėšų naudojimo tvarką
projektų vykdytojams, kurie nėra
perkančiosios organizacijos

Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - sutinkame su STT siūlymu, svarstome galimybę
patvirtinti detalesnę kultūros paslaugas teikiančių subjektų patikrinimo
akto formą.
Keistini dokumentai: Patvirtinta patikrinimo ataskaitos forma.
Paruoštas formos projektas, ši forma bus patvirtinta, kaip 13 punkte
minimo teisės akto priedas.
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos perkamų paslaugų teikimo bei savivaldybės biudžeto
lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros projektų vykdymo kontrolės
aprašo projektas, kuris bus patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu po to, kai Klaipėdos miesto
savivaldybės taryba patvirtins naują Kultūros ir meno projektų dalinio
finansavimo tvarkos redakciją.
Klaipėdos miesto savivaldybė:
Atsižvelgta - Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimo projektas 2022-05-20 Nr. T1-144 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl
kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo“, šiuo
tarybos sprendimu koreguojamoje Kultūros projektų dalinio
finansavimo tvarkoje detalizuoti reikalavimai neperkančiosios
organizacijos dėl viešųjų pirkimų principų taikymo gaunant dalinį
finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų nėra.

Palangos miesto savivaldybė:
Palangos miesto savivaldybė
Atsižvelgta – Numatyta Kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo Pasiūlymas įgyvendintas.
ir atrankos konkurso tvarkos aprašo 65–70 punktuose ir Pastabų nėra.
Reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš
savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 72–76 punktuose.
Neringos savivaldybė:
Atsižvelgta – Aprašą siūlome papildyti šiomis nuostatomis:

Neringos savivaldybė
Pasiūlymas įgyvendintas.
2022 m. birželio 30 d. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
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63. Vykdytojai, kurie yra laikomi perkančiąja organizacija, privalo T1-110 buvo patvirtintas minėtas
atlikti pirkimus vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo aprašas, todėl pasiūlymas laikytinas
nuostatomis.
įgyvendintu.
64. Vykdytojai, kurie nėra perkančioji organizacija, pirkimus vykdo
siekdami išvengti konkurencijos iškraipymo bei užtikrinti visų prekių
ar paslaugų tiekėjų lygiateisiškumą, nediskriminavimą bei vienodo
požiūrio skaidrumą. Neperkančiosios organizacijos pirkimo tikslas –
sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti
Vykdytojui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant
projektui skirtas finansavimo lėšas.
65. Neperkančioji organizacija pagal galimybę kvietimą dalyvauti
pirkime pateikia daugiau nei vienam tiekėjui ir pasirenka ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą.
66. Neperkančioji organizacija turi teisę kreiptis į vieną tiekėją ir
sudaryti su juo pirkimo sutartį, kai yra bent viena iš sąlygų:
66.1. paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime nebuvo gauta nė vieno
neperkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus atitinkančio
tiekėjo pasiūlymo, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;
66.2. prekes, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių
gali tiekti, teikti ar atlikti tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis
išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti
darbus;
66.3. neperkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš
kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti
papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar
įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių skaičius (kiekius),
kai, pakeitus tiekėją, neperkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti
medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to
atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir
priežiūros sunkumų;
66.4. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar
jų kolektyvo paslaugos.
67. Pirkimo sutartis, kurios vertė be PVM viršija 5000 eurų (penkis
tūkstančius eurų), turi būti sudaroma raštu. Kai kreipiamasi į vieną
tiekėją, reikalavimai ir pasiūlymas gali būti pateikiami žodžiu
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