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Vietos savivaldos įstatymas

4 straipsnis. Vietos savivaldos principai: 

3) Savivaldybės taryba turi įgaliojimus kontroliuoti jos sudarytas ir jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias 
institucijas; 

5) atsakingumo savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės tarybos nariai (toliau – tarybos nariai) už savo veiklą yra 
atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei; 

10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti 
aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir 
kodėl daroma; 

15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip 
pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau 
kaip trejų paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat 
informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos 
laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams 
finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir 
kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.



Tarybos narių veiklos ataskaitos už 2020 m. 
(KMSA tinklapis)

Iš 33 (31 plius 2 pakeitę išėjusius į Seimą) 2020 m. dirbusių 
tarybos narių ataskaitas pateikė 31.  

Nėra įkelta nuoroda į mero ataskaitą; nėra Ligitos Girskienės 
veiklos ataskaitos (nebuvo 2021-09-10).



KMSA tinklapio nuoroda „Tarybos narių dalyvavimas 
posėdžiuose“ leidžia atsisiųsti KMS kolegijos ir 6 
komitetų metų darbotvarkes ir tarybos narių 
dalyvavimo posėdžiuose ataskaitas.  

Pridedame dokumente, pasirašytame Modesto 
Vitkaus, teigiama: „Teikiame Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų 
kurias aptarnauja tarybos sekretoriatas, veiklos ir 
lankomumo ataskaitų suvestinę“, tačiau čia 
pateikiama tik 9 iš 32 aptarnaujamų organų, 
kuriuose dalyvauja ir deleguoti tarybos nariai, 
lankomumo suvestinės ir 3 iš 32 Darbotvarkių 
suvestinės. Kodėl? 

KMS tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų kurias aptarnauja 
tarybos sekretoriatas, veiklos ir lankomumo ataskaitų suvestinė 



Tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose

• Jurijus Šeršniovas nedalyvavo 8 iš 15 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose (53 
proc.) 

• Justina Sungailienė 10 iš 22 Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiuose (45 proc.) 

• Arūnas Barbšys nedalyvavo 8 iš 26 Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžių (31 proc.), 2 iš 8 
Kontrolės komiteto posėdžių (25 proc.) 

• Arūnas Tuma nedalyvavo 6 iš 22 Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiuose (27 proc.) 

• Lina Skrupskelienė nedalyvavo 6 iš 22 Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžiuose (27 
proc.), 0 iš 2 Peticijų komisijos posėdžiuose (100 proc.) 

Tarybos narys, nedalyvavęs pusėje posėdžių, kuriuose ir vyksta esminis darbas diskutuojant 
dėl sprendimų, yra kažkaip vertinamas? 



ATVIRI DUOMENYS

opendata: miesto žemėlapiai, demografiniai, transporto, atliktų apklausų, 
aplinkos stebėsenos duomenys, informacija apie švietimo įstaigas, gauti 
pranešimai apie problemas mieste, atlikti miesto tvarkymo darbai. 

Yra tik 17 CSV ir/ar XLS duomenų paketai, nėra čia minimų biudžeto 
valdymo, viešųjų pirkimų, žemėlapių - ? 

KMSA tinklapyje tik 5 iš 8 savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų yra 
pateikusios veiklos ir finansines ataskaitas - ? 

Esminė KMSA tinklapio yda - tinkamai neveikia paieška per 
raktinius žodžius. Kodėl?



ATVIRI DUOMENYS

Nėra informacijos apie sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, 
kuriose KMSA taip pat turi kolegialius organus.  

Turėtų būti viešinama, kokius asmenis savivaldybė delegavo į 
bendrovių valdybas ir nurodomos jų skyrimo į šį postą priežastys. 
Siekiant išvengti regimybės dėl netinkamų asmenų delegavimo 
arba interesų konfliktų skirstant pareigas, rekomenduojama 
viešinti delegavimo priežastis Ir nurodyti, kodėl paskirtas žmogus 
buvo geriausias kandidatas Valdybos nario pareigoms užimti“, - 
Transparency International (šaltinis: https://jurgiokepure.lt/
tyrimas/2018/klaipedos-miesto)

https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto
https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto


Ar jau 
išspręstas 
teisės aktų 
pažeidimo, 
numatančio iki 
3 atstovavimo 
kolegialiuose 
organuose 
vienam 
tarnautojui 
galimybę, 
klausimas?



ATVIRI DUOMENYS

Nėra informacijos apie visas likusias kultūros, socialines ir 
ugdymo paslaugas teikiančias KMSA organizacijas (~120 
vnt.).  

„Turėtų būti viešinamos visos savivaldybei priklausančios įmonės, 
įstaigos ir bendrovės bei nurodoma, kokią dalį jų akcijų valdo 
savivaldybė“ , - T ransparency Inter national (https://
jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto)

https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto
https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto


ATVIRI DUOMENYS

Turto valdymas - nėra bendro NT sąrašo, yra tik „sudarytos 
sutartys“. Kur akcininkui rasti info apie galimą išsinuomoti NT, 
valdomą KMSA? „Turėtų būti skelbiamas visas savivaldybei 
priklausantis nekilnojamas turtas, nuomojamas turtas ir jo kaina“, 
- Transparency International (https://jurgiokepure.lt/tyrimas/
2018/klaipedos-miesto) 

Bandymai gauti informaciją kol kas be rezultato..

https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto
https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto


ATVIRI DUOMENYS

2021 05 10 naujai Gintaro Neniškio vyriausiai patarėjai SANDRAI 
TAMAŠAUSKIENEI siųstame laiške pateikti klausimai (neatsakyti): 

• kaip nustatomos KMSA komercinės paskirties NT nuomos kainos? Labai 
jau skiriasi (kartais net vienodos veiklos vykdytojams) pritaikytos kainos. 

• yra nuomininkų, kurių sutartis pasibaigusi - kas vyksta toliau ir kaip tai 
viešinama? Kitaip tariant, kaip Klaipėdos mokesčių mokėtojas gali 
pamatyti informaciją apie nuomos konkursą, jei net prenumeruodamas 
KMSA naujienlaiškį kvietimų/skelbimų apie galimybę nuomotis negaunu? 

• kur rasti KMSA turimo, bet šiuo metu nenaudojamo (nuoma/panauda/
patikėjimas) NT sąrašą?



ATVIRI DUOMENYS

Priminiau 2021-08-24 Sandrai apie neatsakytus klausimus. 
2021-08-30 gautas atsakymas:

Edvardas Simokaitis dar mąsto.



ATVIRI DUOMENYS

Administracijos sudarytos komisijos - daugiau nei pusės 
komisijų nėra posėdžių protokolų ir nuostatų aprašo. 

Viešųjų pirkimų komisijos sudėtyje vis dar įrašytas Liudvikas 
Dūda, Miesto ūkio departamento direktorius - kiek metų ši info 
neatnaujinta? 

Parama (gaunama KMSA) - neradau info - nėra tokios? 

Savivaldos vadovų darbotvarkė - kur ją gali matyti kiekvienas 
pilietis?



 Siekiant išvengti interesų konfliktų ar net jų regimybės, 
savivaldybės Tarybos narių ir administracijos vadovų asmeninės 

viešų ir privačių interesų bei turto deklaracijos turėtų būti 
skelbiamos viešai prie konkrečių darbuotojų (Transparency 

International rekomendacija) - kas trukdo įvykdyti? 

https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto 

 Yra visiems savivaldybės darbuotojams taikomas etikos kodeksas ir 
savivaldybėje galiojanti tvarka dėl galimų/negalimų dovanų bei 

kelionės išlaidų? (Transparency International rekomendacija).

https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/klaipedos-miesto


Perimkime patirtį! 

 Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2021 m. birželio skelbia 
VISUS su vykdomais projektais susijusius dokumentus 
(sutartys su tiekėjais, rangovais, sąmatos, projektai), 

kitaip tariant nelieka po grifu „konfidencialūs 
duomenys“ slepiamų dalykų. 

Logiška - nori dirbti už viešus pinigus, būk skaidrus. 



ATVIRI DUOMENYS

KMSA valdomų įmonių skaidrumą įvertino Tranparency 
International:

Šaltinis: http://www.skaidrumas.lt/savivaldybiuimones 

http://www.skaidrumas.lt/savivaldybiuimones


KMSA projektai, iniciatyvos, planai



Klaipėdos miesto bendrasis planas - PUIKU - (MANTĖ ČERNIUTĖ-
AMŠIEJIENĖ, Urbanistikos ir architektūros skyrius (15 žmonių)). 

KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJA 2030 - GERAI - 
Andrius Daujotas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero patarėjas; Reda 
Švelniūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės 
plėtros grupės vadovė (2 žmonės); Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas. 

Klaipėdos miesto savivaldybės Investicinių projektų žemėlapis - 
LABAI BLOGAI - ELONA JURKEVIČIENĖ, Projektų skyrius (12 
žmonių). Projektų suma Investicinių projektų žemėlapyje už 204 mln. 
EUR.

KMSA projektai, iniciatyvos, planai



KMSA vykdomų projektų viešinimas

Kodėl pavadinime projektai 
tik iki 2020 m.? 

Nėra skelbiamų projektų VISŲ 
susijusių dokumentų aktyvių 
nuorodų. 

N e a t i t i n k a s k e l b i a m o s 
projektų kainos su veiklos 
plano atnaujintomis.



KMSA vykdomų 
projektų viešinimas



KMSA vykdomų projektų viešinimas

Projektų skyrius (12 žmonių): 

Išvada: jei personalo atrankas vykdantis specialistas „medžiotų“ potencialius 
projektinio valdymo specialistus, nei vienas iš KMSA Projektų valdymo skyriaus 
tarnautojų į jo akiratį nepatektų, o patekęs nebūtų vertinamas kaip potencialiai 
tinkamas.



KMSA tinklapis - BLOGAI. 

KMSA projektų valdymas - LABAI BLOGAI. Pagrindimas: 

• 2020 m. paviešinta audito Savivaldybės administracijos suplanuotų ES 
fondų investicijų programos priemonės “Didžiųjų miestų kompleksinė 
plėtra” projektų įgyvendinimo vertinimas ataskaita; 

• 2021 m. KMS Kontrolės ir audito tarnybos paviešinta audito INVESTICIJŲ 
PROJEKTŲ VALDYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ataskaita. 

KMSA Projektų skyrius neturi tinkamų kompetencijų ir jame būtina 
pertvarka.

Ar KMSA projektų valdymas atliepia Savivaldos 
įstatymo SKAIDRUMO, PLANINGUMO ir VIEŠUMO 

reikalavimus?



2020 m. paviešinta audito Savivaldybės administracijos suplanuotų 
ES fondų investicijų programos priemonės “Didžiųjų miestų 

kompleksinė plėtra” projektų įgyvendinimo vertinimas ataskaita

Pokytis tarp 10-ies 2019 m. vertintų projektų verčių nuo 2016-12-22 
iki 2019-10-24: 

• visų projektų vertė padidėjo daugiau nei 2,3 karto (nuo 24,1 iki 
56,8 mln. Eur) - tiek mums kainavo KMSA tarnautojų, 
netinkamai paskaičiavusių projektų vertę, klaidos. 

• SB (savivaldybės biužeto) dalis padidėjo ~5,9 karto (nuo 5,8 iki 
34,5 mln. Eur).



Audito tikslas - įvertinti, ar investicijų projektai Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijoje planuojami ir vykdomi efektyviai. 

Auditas tyrė 2018-2020 m. laikotarpį vykdytus 109 ir 2021 m. 
suplanuotus dar 62 investicinius projektus, kuriems planuojama 
skirti 71 mln. EUR arba 34 proc. patvirtintų savivaldybės biudžeto 
asignavimų.

2021 m. KMS Kontrolės ir audito tarnybos paviešinta 
audito INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VALDYMO 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ataskaita



2015 06 11 paskelbta, kad iš UAB "DPA Lietuva" (300110318, šiuo 
metu pervadinta į SQUALIO Lietuva, UAB) nupirkta projektų 
valdymo programa ir apmokymų paslauga už 208.862,37 EUR. 

Programa NENAUDOJAMA.

2021 m. KMS Kontrolės ir audito tarnybos paviešinta 
audito INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VALDYMO 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ataskaita



Audito metu rasta: 

• investicijų projektai nėra planuojami nuosekliai ir skaidriai; 

• investicijų projektai nėra valdomi taip, kad būtų pasiekti 
projekto tikslai; 

• investicijų projektų valdymo branda labai žema.

2021 m. KMS Kontrolės ir audito tarnybos paviešinta 
audito INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VALDYMO 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ataskaita



KMS Kontrolės ir audito tarnybos pateiktos rekomendacijos kalba apie lėtą ir neskausmingą 
vidinę evoliuciją, kuri pageidaujamų rezultatų neduos.  

Galimi SPRENDIMAI: 

• REDMINE  projektų valdymo programos, sėkmingai naudojamos Vilniaus miesto 
savivaldybės, įdiegimas ir naudojimas. Klaipėdos rajono savivaldybė planuoja ją naudoti 
išgirdusi gerus Vilniaus atsiliepimus (pokalbis su: Toma Tuzovaitė-Markūnienė. Klaipėdos 
rajono savivaldybės mero patarėja). 

• Šarūnas Nedzinskas  (ISM lektorius, Vilniaus prekybos ex 10-uko ex narys), sėkmingai 
vadovavęs Finasta virsmui į banką, susipažinęs su KMSA projektų (ne)valdymo problema, 
teigia, kad  vieno KPMG/PwC Lietuva/Ernst & Young Baltic specialisto 12 mėnesių darbas 
pagal sudarytą su KMSA sutartį leistų igyvendinti visas Daivos Čeporiūtės ataskaitoje 
suformuluotas rekomendacijas, identifikuoti nekompetencijas, jas keisti ir sukurti prielaidas 
per metus praktikos būdu suformuotų įgūdžių tęstiniam naudojimui.

2021 m. KMS Kontrolės ir audito tarnybos paviešinta 
audito INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VALDYMO 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ataskaita



KĄ TURĖTŲ DARYTI TARYBOS NARIAI?



Ką Jūsų institucija rekomenduotų savivaldybių tarybos nariams, 
kurie į raginimus svarstyti atskleistus netinkamo viešųjų finansų 
valdymo faktus, tam kad išsiaiškinti priežastis, numatyti 
išvengimo priemones ir nubausti kaltus, teigia: “nereikia gilintis į 
tai, kas buvo, geriau galvoti apie ateitį”?

Paprastai „viešųjų finansų“ šaltiniai yra susiję su vietos gyventojų mokamais 
mokesčiais ar kitais atsiskaitymais, todėl savivaldybė ir jos atstovai, kurių 

pagrindinė paskirtis – atstovauti ir įgyvendinti vietos bendruomenės interesus 
(dėl ko ST nariai ir buvo išrinkti), turi pareigą, o ne teisę atsiskaityti vietos 

gyventojams ir jiems atsakyti už savo veiksmus ir sprendimus.



Ar viešojo sektoriaus darbuotojo/tarnautojo netinkamai vykdomas priskirtų 
pareigų atlikimas, lėmęs nuostolius visuomenei (dėl netinkamo valdymo 
išbrangę projektai, per brangiai nupirktos paslaugos/prekės, neracionaliai 
valomi viešų įstaigų finansai), gali būti traktuojami kaip korupcija? Ar 
nekompetencija, neveiksnumas gali būti įvardijami korupcija? 

Situacija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į „netinkamų veiksmų/
neveikimo“ kontekstą, bet jeigu tai susiję su pareigų, kurios suteiktos 
valstybės tarnautojui, neatlikimu arba netinkamu atlikimu, tai gali būti 
vertinama kaip korupcija (ypatingai atvejais jeigu tarnautojas viršijo savo 
įgaliojimus arba jais piktnaudžiavo). Kiekvienu konkrečiu atveju būtina 
atsižvelgti į: 

1. Naudos sau elementą; 
2. Didelė žala valstybei gali būti ir Piktnaudžiavimo požymis; 
3. Kiekvienas atvejis konkretus ir nagrinėtinas konkrečiai, bet bendrąja 

prasme nuostoliai visuomenei ir žala valstybei gali būti traktuojama 
kaip korupcijos apraiška, rizika ir tikimybė. 



 Tęsti projektų, jų finansavimo šaltinių, patirtų išlaidų ir 
sukurtos ar planuojamos sukurti pridėtinės vertės 

viešinimą su KMSA susijusiose įmonėse galima, bet kol kas 
nelabai prasminga, nes pirmiausia šių reikalavimų 

tinkamu vykdymu turi pasirūpinti ir lyderystę 
demonstruoti pati KMSA.



Klaipėdoje požeminių ir pusiau požeminių atliekų konteinerių 
aikštelių statybos projektas įgyvendinamas jau trejus metus. 

Jis prasidėjo 2018 metų pavasarį. Tuomet žadėta, kad 12 
požeminių ir 268 pusiau požeminių konteinerių aikštelės bus 
įrengtos iki 2019 metų vasaros. Vėluojama 2 metus. 

Projekto įgyvendinimui vien Klaipėdos mieste iš ES fondų skirta 
4,2 mln. eurų, Klaipėdos miesto savivaldybės indėlis – 741,5 tūkst. 
(viso projekto vertė 5 mln. eurų).

KRATC



Viešųjų pirkimų konkursą dėl požeminių konteinerių įrengimo 
laimėjo UAB „Stamela“, dėl pusiau požeminių konteinerių įrengimo  
- UAB „KRS“. 

Jokių susijusių su projektų dokumentų ar nuorodų į juos KRATC 
neviešina. 

KRATC



Seniūnaičio požiūris į šį projektą:  

• projektas vykdomas niekaip neatliepiant esminio tikslo - sudaryti geresnes sąlygas gyventojams rūšiuoti atliekas, 
nes: 1) 18 mieste įrengtų požeminių konteinerių konstrukcija nėra tinkama išmesti šiukšlėms, 2) sumažinus 
rūšiavimo vietų tankumą, daliai gyventojų iki artimiausios rūšiuotų atliekų šalinimo vietos tenka eiti reikšmingai 
toliau. 

• projektas vystomas niekaip neatsižvelgiant į patvirtintą Klaipėdos Darnaus judumo planą, pagal kurį senamiestis 
iki 2030 m. taps „zero CO2“ zona, o požeminiams senamiestyje įrengtiems milžiniško tūrio konteinerių talpoms 
tuštinti yra naudojami sunkiasvoriai automobiliai, kurių pakeitimas į elektrinius bus brangus ir sudėtingas. 

• projekto vykdyme dalyvavusi KMSA 2018 m. netinkamai ir neatsakingai parinko vietas požeminiams 
konteineriams senamiestyje, numačiusi 12 vietų, iš kurių dėl paaiškėjusių neatlieptų minimalių reikalaujamų 
atstumų ir neįvertintų požeminių komunikacijų arba gyventojams svarbių brandžių medžių, įgyvendino tik 7. Kitos, 
konkurso laimėtojui UAB „Stamela“ pareiškus „mes gi jau suplanavom pajamas“, buvo perkeltos į kitus Klaipėdos 
rajonus, taip įgyvendinant tik 12 iš 18 planuotų požeminių konteinerių statybą (jei Atvira Klaipėda info teisinga). 

Naujausia Atvira Klaipėda 2021-10-07 info: Ramios Vyšnių gatvės nedidelių dviaukščių namų gyventojai nesupranta, kam 
jų kieme prireikė didelių požeminių šiukšlių konteinerių, jei čia yra vos 30 butų. Moterys teigė rašiusios raštus miesto 
savivaldybei, kad šių konteinerių jiems nereikia, bet esą sulaukusios tik atsakymo, jog raštas priimtas, o telefonu 
prisiskambinti valdininkams joms nepavyksta (https://www.atviraklaipeda.lt/2021/10/07/pozeminiai-siuksliu-
konteineriai-per-prievarta/).
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Kokiame dar Europos mieste yra panaudotas toks 
nefunkcionalus ir neergonomišlkas dizainas?




