KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014 m. kovo 18 d. Nr. TAR1-29
Klaipėda
Posėdis įvyko: 2014-03-04
Posėdžio pradžia: 15.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Algirdas Grublys
Posėdžio sekretorius – Julija Paulikienė
Dalyvauja:
Komisijos nariai: Marius Pankevičius, Arūnas Barbšys, Viačeslav Titov, Kristina Sirvydienė.
Kviesti asmenys: Eglė Deltuvaitė, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.
Odeta Garjonienė Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, Vilija Venckutė –
Palaitienė Savivaldybės administracijos Informavimo ir E. paslaugų skyriaus vedėja.
Nedalyvauja:
Komisijos nariai: Vladimiras Vlasovas, Vygantas Vareikis, Artūras Razbadauskas, Mindaugas Žilys,
Edita Petrauskaitė.
Darbotvarkė:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 m korupcijos prevencijos programos plano
rezultatų apžvalga. Pranešėja E. Deltuvaitė;
2. Dėl 2013-12-10 Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos posėdžio nutarimų ir rekomendacijų
įgyvendinimo. Pranešėjos O. Garjonienė, V. Palaitienė.
3. Kiti klausimai.
Darbotvarkei pritarta. Pasiūlymų įtraukti naują klausimą į darbotvarkę negauta.
1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 m korupcijos prevencijos
programos plano rezultatų apžvalga. Pranešėja E. Deltuvaitė.
E. Deltuvaitė. Pagarsinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 m. korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo plano ataskaitą.
A. Grublys. Iškilo klausimas dėl anoniminės savivaldybės tarnautojų apklausos. Kodėl apklausos
nebuvo atliekamos kiekvienais metais? Ka reikėtų daryti kad apklausos vyktu? Ar nėra pakankamai darbuotojų
kad jos būtų atliekamos, ar mes neturim apklausų metodikos?
E. Deltuvaitė. Pažymėtina, kad korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimui iš valstybės biudžeto
neskiriama finansavimo. Savivaldybės kompetencijai paliktas apsisprendimas dėl finansavimo šiai sričiai
skyrimo. 2010 m. buvo atlikta Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminė apklausa apie korupcijos
suvokimą ir jos paplitimą savivaldybėje. Buvo paruoštas klausimynas. Vertėtų pasvarstyti apie išgryninimą

2
atitinkamų klausimų, padedančių identifikuoti tas sritis kuriose gali pasireikšti korupcijos tikimybė. Klausimyną
galima paderinti ir su STT atstovais.
A. Barbšys. Kilo klausimas dėl informacijos skelbimo apie Savivaldybėje rengiamus konkursus
valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti. Ar tikrinama kad tokia informacija apie konkursus
butų viešinama ir skelbiama?
E. Deltuvaitė: Pagal šią programą, priemonės tikslas - sutikrinti kad tokia informacija būtų skelbiama.
Svarbu viešumas.
Iškausius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo ataskaitą
NUTARTA:
1. Kreiptis į STT dėl apklausos/ klausimyno metodikos parengimo ar pasiūlymo pateikimo;
2. Svarstyti galimybę į 2014-2017 m. korupcijos prevencijos programą įtraukti mokymus, skirtus
Savivaldybės pavaldžių įmonių darbuotojams viešųjų pirkimų tematika.
3. Įgyvendinant korupcijos prevencijos programą 2014-2017 m. didesnį dėmesį skirti korupcijos
prevencijai skirtam švietimui švietimo įstaigose;
4. Nutarta kreitis į Savivaldybės administracijos direktorę dėl lėšų skyrimo 2014-2017 m. korupcijos
prevencijos programai įgyvendinti;
5. Ataskaitą patalpinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
2. SVARSTYTA. Dėl 2013-12-10 Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos posėdžio nutarimų ir
rekomendacijų įgyvendinimo. Pranešėjos O. Garjonienė, V. Palaitienė.
O. Garjonienė. Preitame posėdyje Klaipėdos miesto savivaldybės administracjai buvo rekomenduota
pakabinti dežutes, informacijai ir pranešimams apie korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje. Informuoju, kad
nuo š.m. vasario 25 d. tiek adresu Liepų g. 11, Klaipėda, tiek Danės g. 7, Klaipėda tokios dėžutės su užrašu „Aš
prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“ yra pakabintos. Informacinis pranešimas apie tokias dežutes
patalpintas interneto tinklalapyje 2014-02-26.
V. Palaitienė. Kad gyventojams būtų lengviau prieinama informacija apie Korupcijos prevencijos ir
kontrolės komisiją, pasiūliau Klaipėdos miesto interneto tinklalapyje patalpinti „baneriuką“ , nuorodą į šią
komisiją.
NUTARTA:
1. Pavesti O. Garjonienei kiekvieną pirmadienį tikrinti dėžutes „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto
savivaldybėje“ ir informuoti komisijos pirmininką apie gautus pranešimus el. paštu. Pasitvirtinus informacijai,
pagal kompetenciją ją registruoti Vieno langelio ir e. paslaugų skyriuje arba perduoti teisėsaugos institucijoms.
2. Nutarta aktyvią nuorodą apie Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisiją patalpinti Klaipėdos
miesto savivaldybės interneto tinklalapio dešinėje pusėje prie skilties „Naudinga informacija“ su pavadinimu
„Korupcijos prevencija“.
Posėdis baigtas 17.00 val.
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