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Klaipedos miesto savivaldybes tarybos

pirmininkui
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DEL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

Teikiu Jums Savivardybds Tarybos sprendimo projekt4,rDEL 2015 M. LrEpos 31 D.
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Pridedama:

l. Sprendimo projektas.

2. AiSkinamasis ra5tas.

3. Antikorupcijos komisijos nuostatai (projektas).

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Rimantas DidZiokas



 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. 

SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-330 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimą 

Nr. T2-209 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“: 

1.1. pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintus Antikorupcijos komisijos nuostatus ir juos 

išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2. Sudaryti šios sudėties nuolatinę Antikorupcijos komisiją: 

Darius Baleika, Klaipėdos Šviesos g. seniūnaitis; 

Rimantas Didžiokas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Danutė Galvelienė, Klaipėdos Eglės seniūnaitė; 

Antanas Gimbutas, Klaipėdos Dviračių treko seniūnaitis; 

Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento Paveldosaugos skyriaus vedėjas; 

Rūta Kambaraitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto 

departamento Finansų skyriaus vedėja; 

Meilutė Katauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus vedėja; 

Andrej Kugmerov, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Saulius Liekis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Danguolė Netikšienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

departamento Socialinio būsto skyriaus vedėja; 

Marius Pankevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos 

skyriaus vyresnysis patarėjas; 

Lilija Petraitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė; 

Mindaugas Prialgauskas, Klaipėdos Švyturio seniūnaitis; 

Nina Puteikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė; 

Ruslan Schneiderat, Klaipėdos Prekybos uosto seniūnaitis.“ 

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 



2017 03 28 d. Komisijos nutarimas. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu): patvirtinti Antikorupcijos komisijos narių atsakomybės sritis, 

įgyvendinant 2017 – 2019 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planą: 

 

 

Eil. 

Nr. 

Plano priemonės Atsakingi komisijos 

nariai 

Vykdančiosios 

institucijos, 

atsakingi asmenys 

1. Pirmojo programos tikslo „Siekti didesnio 

sprendimų ir procedūrų skaidrumo, 

viešumo, atskaitingumo visuomenei ir jos 

dalyvavimo priimant sprendimus“ 

priemonės (Viso – 7 priemonės) 

Lilija Petraitienė 

Vitalijus Juška 

Saulius Liekis 

Ruslan Schneiderat 

Savivaldybės 

institucijų, įmonių ir 

įstaigų vadovai ar jų 

paskirti asmenys; 

Savivaldybės 

administracijos 

Viešųjų pirkimų 

skyrius; 

Savivaldybės 

administracijos 

Informavimo ir 

e. paslaugų skyrius; 

Savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius; 

Savivaldybės 

švietimo įstaigų 

vadovai; 

Savivaldybės 

administracijos 

Personalo skyrius 

2. Antrojo programos tikslo „Užtikrinti 

skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir 

paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir 

valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tvarką) 

priemonės (viso – 6 priemonės) 

Nina Puteikienė 

Darius Baleika 

Mindaugas 

Prialgauskas 

3. Trečiojo programos tikslo „Supažindinti 

Savivaldybės institucijose, įmonėse ir 

įstaigose dirbančius ar einančius pareigas 

asmenis bei Savivaldybės gyventojus su 

korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių 

asmenų nepakantumą korupcijai“ priemonės 

(Viso – 5 priemonės) 

Nina Puteikienė 

Antanas Gimbutas 

Lilija Petraitienė 

Danutė Galvelienė 

4. Ketvirtojo programos tikslo „Atlikti 

antikorupcinės situacijos vertinimą 

Savivaldybėje“ priemonės (viso – 4 

priemonės) 

Andrej Kugmerov 

Danguolė Netikšienė 

Marius Pankevičius 

5. Penktojo programos tikslo „Tobulinti 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymo Savivaldybėje tvarką“ priemonės 

(Dvi priemonės) 

Rimantas Didžiokas 

Meilutė Katauskienė 

Rūta Kambaraitė 

 





KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS 

KOMISIJOS 2017 M. LIEPOS 26 D. RAŠTO NR. 2017-07/01 

ADRESATŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas 

1. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

2. Klaipėdos paplūdimiai 

3. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

4. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras 

5. Klaipėdos miesto globos namai 

6. Klaipėdos miesto nakvynės namai 

7. Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ 

8. Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras 

9. Klaipėdos futbolo sporto mokykla 

10. Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla 

11. Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras 

12. Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras 

13.  Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla 

14. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

15. 
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

16. 
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų 

rūmai 

17. 
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga 

Klaipėdos koncertų salė 

18. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras 

19. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 

20. Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras 

21. Klaipėdos „Medeinės“ mokykla 

22. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija 

23. Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija 

24. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 
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25. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija 

26. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 

27. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija 

28. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 

29. Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija  

30. Klaipėdos Baltijos gimnazija  

31. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija  

32. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija  

33. Klaipėdos Vydūno gimnazija  

34. Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla 

35. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 

36. Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla 

37. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija 

38. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla 

39. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija 

40. Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla 

41. Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla 

42. Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla 

43. Klaipėdos Sendvario progimnazija 

44. Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla 

45. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija 

46. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija 

47. Klaipėdos Gedminų progimnazija 

48. Klaipėdos Tauralaukio progimnazija 

49. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 

50. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija 

51. Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla 

52. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija 

53. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla-darželis 
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54. Klaipėdos „Nykštuko“ mokykla-darželis 

55. Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis 

56. Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis 

57. Klaipėdos „Inkarėlio“ lopšelis-darželis 

58. Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis 

59. Klaipėdos „Pakalnutės“ mokykla-darželis 

60. Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“ 

61. Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ 

62. Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“  

63. Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

64. Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ 

65. Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“  

66. Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ 

67. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“ 

68. Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ 

69. Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ 

70. Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 

71. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 

72. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“ 

73. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ 

74. Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“ 

75. Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ 

76. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

77. Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

78. Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ 

79. Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

80. Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ 

81. Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“ 

82. Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ 
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83. Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“ 

84. Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“ 

85. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

86. Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“ 

87. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ 

88. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ 

89. Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ 

90. Klaipėdos lopšelis-darželis „Svirpliukas“ 

91. Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

92. Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“ 

93. Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“ 

94. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

95. Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“ 

96. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 

97. Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“ 

98. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ 

99. Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“ 

100. Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“ 

101. Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“ 

102. Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

103. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla 

104. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla 

105. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla 

106. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras 

107. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras 

108. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 

109. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 

110. Klaipėdos Litorinos mokykla 

111. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba 
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112. Klaipėdos regos ugdymo centras 

113. Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ 

114. Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ 

115. Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ 

116. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai 

117. 
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 

118. 
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 

119. 
VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė 

120. 
VšĮ Klaipėdos miesto stomatologijos poliklinika 

121. 
VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis 

122. 
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras  

123. 
VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras  

124. 

VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros 

centras 

125. 
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras 

126. 
VšĮ „Klaipėdos butai“ 

127. 
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 

128. 
VšĮ „Klaipėdos šventės“ 

129. 
VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ 

130. 
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras 

131. 
VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra 

132. 
VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ 

 



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS 

KOMISIJOS 2017 M. LIEPOS 26 D. RAŠTO NR. 2017-07/1 

 ADRESATŲ SĄRAŠAS  

 

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas 

1. SĮ „Sportininkų vaistinė“ 

2. SĮ „Debreceno vaistinė“ 

3. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 

4. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 

5. UAB „Vildmina“ 

6. UAB „Gatvių apšvietimas“ 

7. AB „Klaipėdos vanduo“ 

8. AB „Klaipėdos energija“ 

9. UAB „Naujasis turgus“ 

10. UAB „Senasis turgus“ 

 



Danės g. 17, 92117 Klaipėda 

Korespondenciją siųsti adresu: 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 60 01  Faks. (8 46)  41 00 47 El. p. meras@klaipeda.lt 

 

 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

MERAS  
 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

Klaipėdos valdybai 

Pilies g. 12A, 91324 Klaipėda  

 

 

 

  Nr.  

    

 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADŲ 

 

 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo ir įvertimo įmonių, 

kurių savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime 

suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir įmonių, kuriose savivaldybė gali paskirti daugiau kaip 

pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių, korupcijos pasireiškimo 

tikimybės (KPT) išvadas: 

 

Nr. Įmonės pavadinimas 
Išvados data 

ir Nr. 
Analizuota sritis Išvados 

1. 
AB „Klaipėdos 

vanduo“ 

2017-09-20 

Nr. 

2017/S.01-

2746 

1.Vartotojų kontrolės 

srityje; 

2. Techninių reikalavimų 

nustatymo projektinių ir 

planavimo dokumentų 

parengimui, projektinių ir 

planavimo dokumentų 

derinimo srityje. 

1.Analizuotoje savavališkų 

prijungimų nustatymo tvarkoje 

nustatyta esant prielaidų  

korupcijai pasireikšti. Priimta 

nauja  „Savavališkų 

prijungimų nustatymo tvarka“ 

pašalinta buvusi korupcijos 

pasireiškimo prielaida. 

2.Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nenustatyta. 

2. 
AB „Klaipėdos 

energija" 

2017-08-11 

Nr.R-02-

1045; 2017-

09-28 

Nr. R-02-

1259 

Viešųjų pirkimų 

planavimas, inicijavimas, 

organizavimas, 

vykdymas, priežiūra 

Nurodo, jog korupcijos 

pasireiškimo tikimybė viešųjų 

pirkimų planavime, 

inicijavime, organizavime, 

vykdyme ir priežiūroje yra  

didelė, kadangi išaiškinta 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veikla panašaus 

profilio įmonėse. 

3. UAB „Naujasis turgus“ 2017-10-17 

Tiekėjų produkcijos 

(paukštienos  produktų 

grupė) 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė vertintina kaip 

nedidelė. 

4. 
SĮ „Sportininkų 

vaistinė“ 

2017-10-13 

Nr. 12 

Darbuotojų darbo 

apmokėjimo srityje 

Nustatyta, jog korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 
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Nr. Įmonės pavadinimas 
Išvados data 

ir Nr. 
Analizuota sritis Išvados 

5. 

UAB „Klaipėdos 

regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-10-03 

Nr. (1.10)-

2R-2440 

Atliekų, priimamų į 

Klaipėdos miesto didelių 

gabaritų atliekų surinkimo 

aikšteles, priėmimo srityje 

1. Rekomenduojama Atliekų, 

priimamų į klaipėdos miesto 

didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikšteles, priėmimo 

ir laikymo tvarką papildyti 

pareiga fiziniams asmenims, 

kurie siekia pasinaudoti 

nemokamu padangų ar/ir 

statybos ir griovimo atliekų 

surinkimu, pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. 

2. Rekomenduojama 

patvirtinti direktoriaus 

įsakymu duomenis, kurie 

privalo būti pildomi 

programoje „Atliekų apskaita“ 

apie atliekų turėtoją, tai yra 

atliekas pristačiusio fizinio 

asmens patektą dokumento 

pavadinimą ir numerį. 

3. Rekomenduojama svarstyti 

galimybę tobulinti esamą 

atliekų apskaitos sistemą 

Klaipėdos didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelėse, 

įdiegiant centralizuotą 

apskaitą su retrospektyvia 

paieškos funkcija. 

4. Vaizdo stebėjimo kameras 

nukreipti į įvažiavimą į 

aikšteles, kad būtų galima 

atpažinti įvažiavusios 

transporto priemonės 

valstybinius numerius. 

 

6. 
UAB „Gatvių 

apšvietimas“ 

2017-10-02 

Nr. S-17/100 

Viešųjų pirkimų ir 

techninių reikalavimų 

nustatymo projektinių ir 

planavimo dokumentų 

parengimui, projektinių ir 

planavimo dokumentų 

derinimas. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė egzistuoja, tačiau 

antikorupcinė veikla vykdoma 

tinkamai, todėl korupcijos 

apraiškų neužfiksuota. 

7. 
SĮ „Debreceno 

vaistinė“ 

2017-09-18 

Nr. 552 

Vaistinės asortimento ir 

prekių užsakymo 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės įmonėje 

Debreceno vaistinė srityje 

Nebuvo nustatyta esminių 

pažeidimų. 

 

Įstatymų nustatytais terminais ir tvarka KPT nustatymo neatliko bei išvadų nepateikė UAB 

„Vildmina“ bei UAB „Senasis turgus“. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2017-10-20 rašte Nr. 

746 nurodė, jog korupcijos pasireiškimo tikimybė neatlikta, kadangi bendrovėje korupcijos 

pasireiškimo atvejų nebuvo nustatyta.  
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 Taip pat informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai KPT išvadas 

pateikė 67 (iš 132) savivaldybės įmonės ir įstaigos: 

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis 

1. Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Traukinukas“ 

2017-10-13 

Nr. D13-86 

Įstaigos darbuotojų skatinimo tvarkos 

sritis. 

2. Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija 

2017-10-10 

Nr. SI-202 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

3. Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Švyturėlis“ 

2017-10-10 

Nr. SI-123-(2.4.) 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

4. Viešoji įstaiga „Klaipėdos 

šventės“ 

2017-09-08 Nr. 

(1.16.)1-224 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

5.  Viešoji įstaiga „Jūrininkų 

sveikatos priežiūros centras“ 

2017-09-29 

Nr. S3-547 

Medicininių paslaugų prieinamumo ir 

teikimo sritis. 

6. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos 

miesto socialinės paramos 

centras“ 

2017-09-14  

Nr. 1-31-709 

Įstaigos socialinių paslaugų organizavimo 

ir teikimo sritis. 

Viešųjų pirkimų vykdymo sritis. 

7. Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Linelis“ 

2017-10-12  

Nr. (2.4.)-SI-117 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Maitinimo įstaigoje organizavimo sritis. 

8. Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

2017-09-29  

Nr. TAS-231 

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

Klaipėdos mieste kapitalinio remonto, 

rekonstrukcijos ir tiesimo prioritetų  

nustatymo ir objektų atrankos 

organizavimo sritis.  

9. Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 

2017-10-02 

Nr. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

10. Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centras 

2017-09-27 

Nr. D3-101 

Turto (žemės sklypų, pastatų, statinių) ir 

įstaigai priskirtos valstybinės žemės ir 

kito valstybės turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo sritis. 

Sutarčių su paslaugų tiekėjais sudarymo 

sritis. 

11. Viešoji įstaiga „Klaipėdos 

keleivinis transportas“ 

2017-09-29 

Nr. S5-510 

Įstaigos leidimų už naudojimąsi 

savivaldybės tarybos nustatytomis 

mokamomis vietomis automobiliams 

statyti Klaipėdos mieste išdavimo, 

naudojimo ir panaikinimo sritis. 

12. Klaipėdos miesto savivaldybės 

tautinių kultūrų centras 

2017-09-28 

Nr. S-40 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Centro veiklai reikalingų priemonių 

viešųjų pirkimų pirkimo ir užsakymo 

sritis. 

13. Viešoji įstaiga „Klaipėdos 

sveikatos priežiūros centras“ 

2017-09-29 

Nr. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

14. Viešoji įstaiga „Klaipėdos 

greitosios medicinos pagalbos 

stotis“ 

2017-08-29 

Nr. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

15. Viešoji įstaiga „Klaipėdos 

butai“ 

201709-19 

Nr. 786 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

16. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 2017-09-28 Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 
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Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis 

miesto savivaldybės kultūros 

centras „Žvejų rūmai“ 

Nr. 3R-254 vykdymo sritis. 

17. Klaipėdos regos ugdymo 

centras 

2017-09-27 

Nr. SI-122 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Finansinių išteklių ir biudžeto valdymo, 

tarnybinio automobilio naudojimo, 

atsargų ir materialių vertybių apskaitos 

sritis. 

18. Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų 

centras „Klaipėdos Lakštutė“ 

2017-10-02 

Nr. (29)-S-267 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo, kontroliuojant sutarčių su 

paslaugų tiekėjais sudarymą, sritis. 

19. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

vaikų globos namai „Smiltelė“ 

2017-10-02 

Nr. S-175-(1.12.) 

Sutarčių su paslaugų tiekėjais sudarymo 

sritis. 

20. Biudžetinį įstaiga Klaipėdos 

Litorinos mokykla 

2017-09-28 

Nr. S1-129 (4.2.) 

Įstaigos disponavimo turtu sritis. 

Maitinimo įstaigoje organizavimo sritis. 

21. Biudžetinė įstaiga 

Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija 

2017-09-29 

Nr. S1-209 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Maitinimo įstaigoje organizavimo sritis. 

Sutarčių su paslaugų tiekėjais sudarymo 

sritis. 

22. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Vytauto Didžiojo“ gimnazija 

2017-09-29 

Nr. V12(2.4)-352 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

23. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Vėtrungės“ gimnazija 

2017-09-28 

Nr. (2.3)SI-119 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

24. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazija 

2017-09-27 

Nr. SI-144 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

25. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Gilijos“ pradinė mokykla 

2017-10-02 

Nr.S1-168 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

26. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

Prano Mašioto progimnazija 

2017-09-29 

Nr. SI-231 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

27. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

miesto Maksimo Gorkio 

progimnazija 

2017-10-02 

Nr. (1.9.) D3-220 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Mokinių priėmimo, socialinės pagalbos 

skyrimo sritys. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 
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Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis 

28. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Aitvaro“ gimnazija 

2017-10-02 

Nr. (1.15) SI-112 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

29. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazija 

201-10-02 

Nr. S1-112 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Mokinių priėmimo, socialinės pagalbos 

skyrimo sritys. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

30. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Sendvario“ progimnazija 

2017-09-21 

Nr. S1-213 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

31. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Žaliakalnio“ gimnazija 

2017-09-21 

Nr. R2-52 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

32. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

2017-10-02 

Nr. SI-277-(1.6) 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

33. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Saulėtekio“ progimnazija 

2017-09-28 

Nr. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

34. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Santarvės“ progimnazija 

2017-09-28 

Nr. D3-109 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

35. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Pingvinukas“ 

2017-09-26 

Nr. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Vaikų priėmimo į švietimo įstaigas 

programos laikymosi ir taikymo tikrinimo 

sritis. 

36. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Šermukšnėlė“ 

2017-09-29 

Nr. SI-61 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Vaikų priėmimo į švietimo įstaigas 

programos laikymosi ir taikymo tikrinimo 

sritis. 

37. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Žiburėlis“ 

2017-09-29 

Nr. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Įstaigos turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 
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Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis 

Vaikų priėmimo į švietimo įstaigas 

programos laikymosi ir taikymo tikrinimo 

sritis. 

38. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Čiauškutė“ 

2017-10-02 

Nr. SI-117 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

Maitinimo, geros higienos organizavimo, 

valgiaraščių sudarymo įstaigoje tikrinimo 

sritis. 

39. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

suaugusiųjų gimnazija 

2017-09-26 

Nr. SI-134 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

40. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Aukuro“ gimnazija 

2017-10-03 

Nr. V13-201 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Valstybės turto (patalpų, ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto) naudojimo, valdymo ir 

disponavimo sritis. 

41. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

„Simono Dacho“ progimnazija 

2017-09-27 

Nr. SI-300 

Mokinių priėmimo mokytis pirmose ir 

penktose klasėse sritis. 

42. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Radastėlė“ 

2017-10-02 

Nr. SI-104 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

43. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

darželis „Gintarėlis“ 

2017-09-28 

Nr. SI-45 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

44. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

2017-09-29 

Nr. (1.18.)SI-79 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

45. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Rūta“ 

2017-09-29 

Nr. (1.18.)SI-92 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

46. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ 

2017-10-02 

Nr. SI-92 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

47. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

 „Dobiliukas“ 

2017-10-04 

Nr. SI-64 

Maitinimo organizavimo ir kontrolės 

įstaigoje sritis. 

 

48. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

2017-09-25 

Nr. D3-106 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

49. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Bitutė“ 

2017-09-25 

Nr. (1.15.)-SI-90 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

50. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Puriena“ 

2017-09-21 

Nr. SI-112 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis.  

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

51. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Želmenėlis“ 

2017-09-22 

Nr. SI-67 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

52. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

2017-09-20 

Nr. SI-125 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

53. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Versmė“ 

2017-09-27 

Nr. (1.18)-SI-110 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

54. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

2017-09-28 

Nr. SI-34 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

55. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Inkarėlis“ 

2017-09-29 

Nr. SI-61 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 
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Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis 

56. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Papartėlis“ 

2017-09-21 

Nr. SI-72 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Interesų konfliktų valdymo sritis. 

57. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Pagrandukas“ 

2017-09-27 

Nr. (2.4.)-SI-86 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis. 

58. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Giliukas“ 

2017-10-05 

Nr. (1.18.) SI-118 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

 

59. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Obelėlė“ 

2017-10-06 

Nr. SI-63 (2.4.) 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

60. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

2017-10-05 

Nr. (1.18) SI-56 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

 

61. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Vėrinėlis“ 

2017-10-03 

Nr. (1.18.)-SI-72 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

 

62. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

Adomo Brako dailės mokykla 

2017-09-29 

Nr. S-7 

Mokyklos dokumentų procedūrų 

reglamentavimo sritis. 

63. UAB „Gatvių apšvietimas“ 2017-10-02 

Nr. S-17/100 

Įmonės viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo sritis.  

Techninių reikalavimų nustatymo 

projektinių ir planavimo dokumentų 

parengimui projektinių ir planavimo 

dokumentų derinimo sritis. 

64. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

Gedminų progimnazija 

2017-10-02 

Nr. SI-169 

Maitinimo organizavimo įstaigoje sritis. 

Įstaigos ir įstaigai priskirtos valstybinės 

žemės ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

65. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos I. 

Simonaitytės mokykla 

2017-10-02 

Nr. S1- 

Įstaigos ir įstaigai priskirtos valstybinės 

žemės ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo sritis. 

66. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Svirpliukas“ 

2017-09-29 

Nr. SI-52 

Darbuotojų veiklos reglamentavimo ir 

veiklos kontrolės sritis. 

67. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

miesto šeimos ir vaiko gerovės 

centras 

2017-10-02 

Nr. S-2536 

Socialinių globėjų veiklos organizavimo 

sritis. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 

 

 

 

 

 

E. Mockienė, tel. (8 46)  39 63 08, el. p. egle.mockiene@klaipeda.lt 

 



Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 

2017 m. lapkričio 14 d. 

 

Atsižvelgdamas į Komisijos 2017 03 28 d. nutarimu patvirtintas jos narių atsakomybės 

sritis, įgyvendinant 2017 – 2019 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planą, teikiu 

informaciją apie man pavesto Programos 5-o tikslo – tobulinti korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymo Savivaldybėje tvarką - uždavinių ir priemonių įgyvendinimą. 

1. Patobulintas ir pateiktas Tarybai svarstyti Tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų 

projektas, parengtas atsižvelgiant į naujai patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 

metų korupcijos prevencijos programą. Projektas pateiktas savivaldybės Tarybos pirmininkui 2016 

12 01 d. miesto Taryba projektą svarstė ir savo sprendimu T2-330 jį patvirtino 2016 12 22 d. 

2. Siekiant nustatyti nustatytą korupcijos pasireiškimo tikimybę tam tikrose Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų veiklos srityse, jos buvo įpareigotos atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą. Atitinkami įpareigojantys raštai Antikorupcijos komisijos vardu buvo išsiuntinėti 10 

savivaldybės įmonių (motyvuotas išvadas pateikė 7) ir 132 įstaigoms (išvadas pateikė 67). 

Remiantis gautomis išvadomis ir įvertinus STT pasiūlymus bus sprendžiama dėl poreikio keisti ar 

atnaujinti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. 

Pridedama – 1ir 2 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai. 

 

Rimantas Didžiokas 

 

 

 



Ištrauka iš Programos įgyvendinimo priemonių plano 

 

5 tikslas – tobulinti korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Savivaldybėje tvarką 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Patobulinta tvarka, nustatanti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje vykdančių subjektų veiklą. 

2. Efektyviai ir tinkamai įgyvendinamos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Savivaldybėje 

1 uždavinys. Patobulinti tvarką, kuri reglamentuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdančių subjektų veiklą Savivaldybėje 

1. Iki 2017 m. Savivaldybėje nebuvo 

galiojančios programos, kuri būtų 

bendra visoms Savivaldybės 

institucijoms ir įstaigoms. 

Patvirtinus naują institucinę 

Savivaldybės 2017–2019 metų 

korupcijos prevencijos programą, ši 

Programa galios visoje 

Savivaldybėje ir bus privaloma 

visoms Savivaldybės institucijoms 

ir įstaigoms, dėl to būtina keisti 

Antikorupcijos komisijos nuostatus 

Pakeisti Savivaldybės tarybos 2015 m. 

liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-209 

patvirtintus Antikorupcijos komisijos 

nuostatus atsižvelgiant į naujai 

patvirtintą Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2017–2019 metų 

korupcijos prevencijos programos 

pobūdį, taip pat numatyti dažnesnius 

komisijos posėdžius bei komisijos 

atsiskaitymą už savo veiklą ne tik 

Savivaldybės tarybai, bet ir visuomenei 

Savivaldybės meras ar jo 

paskirtas asmuo 

Iki 2017 m. liepos 

31 d. 

Tinkamai papildyti ir 

pakeisti 

Antikorupcijos 

komisijos nuostatai 

atsižvelgiant į naują 

Savivaldybės 

korupcijos 

prevencijos 

programos pobūdį 

2 uždavinys. Vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir poreikį 

1. Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonės turi būti 

nuolat atnaujinamos ir tobulinamos 

atsižvelgiant į Savivaldybės 

poreikius 

Atsižvelgiant į apklausų ir tyrimų 

išvadas, nustatytą korupcijos 

pasireiškimo tikimybę tam tikrose 

Savivaldybės institucijų ir įstaigų 

veiklos srityse bei Specialiųjų tyrimų 

tarnybos išvadas ir pasiūlymus, keisti ar 

atnaujinti Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planą 

Savivaldybės meras ar jo 

paskirtas asmuo kartu su 

Antikorupcijos komisija 

Kiekvienais 

metais iki 

lapkričio 31 d. 

Tinkamai atnaujintas 

ar pakeistas 

korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

 


