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 Posėdžio pradžia: 14.45 val. 

 Posėdžio pirmininkas – Algirdas Grublys 

 Posėdžio sekretorius – Odeta Garjonienė 

 

 Dalyvauja: 

 Komisijos nariai: Vladimiras Vlasovas, Arūnas Barbšys, Artūras Razbadauskas, Viačeslav Titov, 

Marius Pankevičius, Kristina Sirvydienė. 

 

 Kviesti asmenys: Eglė Deltuvaitė, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji 

specialistė.  

 Nedalyvauja: 

 Komisijos nariai: Mindaugas Žilys, Edita Petrauskaitė, Vygantas Vareikis. 

 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl 2014-2017 Korupcijos prevencijos programos gairių, atsižvelgiant į STT pateiktas išvadas 

dėl 2010-2013 metų programos. Pranešėja E. Deltuvaitė. 

 

2. Pasitikėjimo telefonas. Poreikis ir perspektyvos. Pranešėjas A.Grublys. 

 

3. Dėl komisijos sprendimų. Pranešėjas  A.Grublys 

 

 Darbotvarkei pritarta. Pasiūlymų įtraukti naują klausimą į darbotvarkę negauta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl 2014-2017 Korupcijos prevencijos programos gairių, atsižvelgiant į STT 

pateiktas išvadas dėl 2010-2013 metų programos. Pranešėja E. Deltuvaitė. 

 

 E. Deltuvaitė. Perskaitytas pranešimas apie numatomas 2014-2017 Korupcijos prevencijos 

programos gairės.  

 A.Barbšys pastebėjo, kad būtų gerai, jog su šia informacija komisijos nariams būtų galima 

susipažinti iki posėdžio.  

 A.Grublys. E.Deltuvaitės prašome, kad po posėdžio informacija elektroniniu paštu būtų persiųsta 

komisijos nariams.  

 A. Grublys. Kada tikėtina administracijoje bus parengta ir patvirtinta 2014-2017 metų programa? 

 E. Deltuvaitė. Tikime, kad ši programa bus parengta jau 2014 m. sausį ar vasarį. Tuomet ją 

galėsime pateikti komisijai. 
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 A. Razbadauskas siūlo 2014-2017 metų programoje aiškiau apibrėžti korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisijos teises ir kompetencijas, bei nustatyti, kad administracija bent kartą metuose pateiktų 

ataskaitą komisijai ir šią programą tvirtinti Taryboje. 

  A. Grublio nuomone praktiškai turėtų būti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija. O Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, per Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės komitetą turėtų teisę vykdyti šios komisijos veiklos kontrolę.  

  

NUTARTA. 

1. Prašyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2013 m. vasario 

1 d. parengti ir Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijai pateikti 2010-2013 metų 

korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo plano rezultatų apžvalgą. 

2. Prašyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių patekti komisijai 

2014-2017 metų programos projektą svarstymui prieš jį patvirtinant. 

  

 

2. SVARSTYTA. Pasitikėjimo telefonas. Poreikis ir perspektyvos. 

 

 A.Grublys. Atsižvelgiant į visuomenės nuomonę, spaudoje pasirodančius straipsnius dėl 

Pasitikėjimo telefono pasiteisinimo ar nepasiteisinimo, yra matoma problema, kad skambinama 

tiesiog pasikalbėti ir jis naudojamas ne tam tikslui, kuriam yra skirtas. Todėl yra mintis siūlyti 

papildomą būdą gauti informaciją apie galimus korupcijos atvejus per Klaipėdos miesto 

savivaldybės pastatuose, esančiuose Liepų g. 11 ir Danės g. 17 įrengtas Pasitikėjimo dėžutes, į kurias 

galėtų būti metami pasirašyti ar anoniminiai pranešimai. Dėžutės galėtų būti pavadintos „Pranešk 

apie korupciją“ ar pan.   

 

 NUTARTA. Pasiūlyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai įrengti pašto dėžutes 

Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose, esančiuose Liepų g. 11 ir Danės g. 17, skirtas 

informacijai apie korupciją pateikti.   

 

 

3. SVARSTYTA.  Kiti Klausimai. 

 

A. Grublys. Buvo gauta informacija iš STT vadovo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktų 

paieškos sistemoje yra pateikiami tik seni su Korupcijos prevencija susiję 2008-2009 metų teisės 

aktai. 

 

NUTARTA. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui peržiūrėti ir 

atnaujinti su Korupcijos prevencija susijusius teisės aktus paieškos sistemoje, kad jie būtų 

prieinami visuomenei. 

  

Posėdis baigtas 15.45 val. 

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Grublys 

 

Posėdžių sekretorius  Odeta Garjonienė 

 


