KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
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2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. TAR1-45
Klaipėda
Posėdis įvyko: 2011-08-03
Posėdžio pradžia: 14.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Algirdas Grublys
Posėdžio sekretorius – Marius Pankevičius
Dalyvauja:
Komisijos nariai: Vladimiras Vlasovas, Artūras Razbadauskas, Naglis Puteikis, Viačeslavas
Titovas, Marius Pankevičius, Edita Petrauskienė, Kristina Sirvidienė.
Kiti asmenys: Tarybos narys Arūnas Barbšys.
Nedalyvauja:
Komisijos nariai: Vygandas Vareikis, Mindaugas Žilys.
Darbotvarkė:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos darbo
organizavimo principai.
2. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos ir kontrolės
komisijos darbo organizavimo principų.
Komisijos pirmininkas A. Grublys pristato Komisijos narius ir Komisijos darbo
organizavimo principus bei numatomą darbo planą iki 2012 m. sausio 1 d.
Komisijos pirmininkas pristatęs jau paskirtus Komisijos narius pažymėjo, kad pagal
Komisijos nuostatus Komisijoje turėtų būti ir 3 gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai,
tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės taryba dar nėra apsisprendusi kas turėtų atstovauti
bendruomenei. Dėl bendruomenės atstovų Komisijoje A. Grublys išsako savo nuomonę. Komisijos
pirmininkas pažymi, kad Klaipėdos mieste yra daugiau nei 51 visuomeninė organizacija, o atstovai
turi būti tik trys. A. Grublys mano, kad reikėtų pasiūlyti į Komisiją teikti atstovą aktyviausioms ir
daugiausia narių turinčioms organizacijoms, pavyzdžiui Žurnalistų sąjungos Klaipėdos skyriui,
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijai „Apskritasis stalas“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalei tarybai ar profesinių sąjungų
susivienijimui. Komisijos pirmininkas klausia narių nuomonės.
Tarp komisijos narių vyko diskusija ar tokio pasiūlymo pateikimas tik 3 ar 4 visuomeninėms
(nors ir daug narių vienijančių) organizacijoms bus pakankamai skaidrus. Atsižvelgiant į tai, kad
nėra numatyta kokiu būdu bendruomenės atstovai turėtų būti deleguojami į Komisiją, įvertinus, kad
Komisijos sudėtį tvirtina Taryba bei nesulaukus kategoriškų prieštaravimų nutarta, kad šis
klausimas dar turi būti svarstomas, kitame posėdyje, po to kai bus pasitarta su meru.
Pristatant darbo principus Komisijos pirmininkas pasiūlė šias darbo kryptis:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 metų korupcijos prevencijos
programos ir šios programos įgyvendinimo priemonių plano priežiūra - į posėdžius pasikviečiant
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Savivaldybės administracijos ir atskirų padalinių vadovus, kad šie pateiktų informaciją kaip
įgyvendinama aukščiau minėta programa bei vykdomas planas;
2. analizuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Tarybos sprendimus ir
teikti išdavas, ar juose nėra prielaidų korupcijai;
3. paaiškėjusių konkrečių faktų, susijusių su kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnyba,
tarnybinių pareigų neatlikimu ar kitomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis
Savivaldybės administracijoje ar jai pavaldžiose įmonėse, svarstymas.
Aptariant darbo organizavimo principus Komisijos pirmininkas siūlo komisijos posėdžius
organizuoti vieną kartą per mėnesį, išskyrus nenumatytus atvejus, kurių metu būtų šaukiami
neeiliniai posėdžiai.
Komisijos nariams pritarus eilinius Komisijos posėdžius rengti kartą per mėnesį, A. Grublys
siūlo apsispręsti dėl tokių posėdžių laiko. Pateikia variantus: 1) nustatyti konkrečią mėnesio dieną ir
valandą kada vyktų eiliniai posėdžiai; 2) Komisijos pirmininkas ir sekretorius likus savaitei iki
posėdžio kiekvienam nariui išsiunčia pranešimą apie posėdžio datą ir laiką ir daugumai narių
pritarus, posėdis vyktų numatytu laiku.
V. Vlasovas: čia geriausias variantas.
Kiti Komisijos nariai taip pat pritaria.
BALSAVO: vienbalsiai „už“.
NUTARTA: Pritarta pasiūlymui eilinius Komisijos posėdžius organizuoti kartą per mėnesį,
su nariais suderintu ir daugumai iš jų tinkamu laiku.
Komisijos pirmininkas supažindina narius su Komisijos darbo plano iki 2012 sausio 1 d.
projektu:
1. Rugsėjis:
išklausyti Savivaldybės administracijos direktorės J. Simonavičiūtės pranešimą apie
antikorupcinių priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje (kaip vykdomas Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 metų korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių planas, su kokiomis problemomis susiduriama ir pan.);
išklausyti Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos pareigūnų informaciją apie
korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus;
2. Spalis:
išklausyti Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus pranešimą apie
viešųjų pirkimų ir konkursų skaidrumo užtikrinimą (su kokiomis problemomis susiduria, ar yra
sąlygų korupcijai pasireikšti ir pan.);
išklausyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją A. Velykienę apie
investicinių projektų įgyvendinimo problematiką (kaip vyksta konkursai, su kokiomis problemomis
susiduriama);
3. Lapkritis:
išklausyti Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vadovus apie
mokymų organizavimą savivaldybės tarnautojams ir savivaldybės tarnautojų kasmetinės atestacijos
principus ir metodiką;
išklausyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pranešimą apie atliekamus
patikrinimus;
4. Gruodis:
išklausyti Savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų
skyriaus pranešimą apie vieno langelio principo įgyvendinimo savivaldybėje perspektyvas (kaip
aptarnaujami gyventojai, kokiais klausimais kreipiasi, per kiek laiko gauna atsakymą ir pan.);
išklausyti Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus pranešimą
apie projekto „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono
savivaldybių administracijose“ įgyvendinimą bei savivaldybės internetinės svetainės atnaujinimą.
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A. Grublys: šis Komisijos darbo plano projektas bus pateiktas kiekvienam nariui ir
suderinus, rugsėjo mėnesio posėdyje, būtų galima jį patvirtinti.
BALSAVO: vienbalsiai „už“.
NUTARTA: Komisijos darbo plano projektą išsiųsti kiekvienam nariui, kad iki kito
posėdžio pateiktų savo siūlymus ir rugsėjo mėnesį patvirtinti šį planą.
2. Einamieji klausimai.
M. Pankevičius supažindino Komisijos narius su STT Klaipėdos valdybos 2011-07-08 raštu
Nr. 4-08-551 „Dėl korupcijos prevencijos“, kuriame atkreipiamas dėmesys į korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teisės aktų naujausius pakeitimus.
M. Pankevičius: manau, kad Komisijai būtina atkreipti dėmesį į tai, kad yra mažas valstybės
tarnautojų informuotumas ir sąmoningumas antikorupcijos srityje, kad savivaldybių institucijose ir
įstaigose nevykdomas nuolatinis visų darbuotojų švietimas antikorupcine tema, todėl kituose
Komisijos posėdžiuose būtina aptarti mokymų galimybę.
Komisijos nariams išreiškus pageidavimą susipažinti su aukščiau minėtu STT raštu, A.
Grublys įpareigojo M. Pankevičių išsiųsti šio rašto kopiją susipažinti kiekvienam Komisijos nariui.
N. Puteikis prašo, kad informacija būtų siunčiama ir Arūnui Barbšiui, nes, kol jis neprisiekė
Seime, negali rašyti kreipimosi dėl jo, kaip Komisijos nario, pakeitimo kitu nariu.
M. Pankevičius pažymi, kad kol Taryba sprendimu nepatvirtins Komisijos sudėties
pakeitimo, A. Barbšys posėdžiuose dalyvaus kaip svečias, bet ne kaip Komisijos narys.
A. Grublys: mes priimam bendru sutarimu, kad visi dokumentai, kurie bus siunčiami N.
Puteikiui, taip pat būtų siunčiami ir A. Barbšiui.
Niekas iš Komisijos narių tam neprieštarauja.
A. Grublys prašo, kad M. Pankevičius praneštų Komisijos nariams dėl savivaldybės
pasitikėjimo telefono.
M. Pankevičius paaiškina, kad toks telefono numeris (21 78 88) yra ir jis yra skelbiamas
savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt (Komisijos skiltyje). Šiuo numeriu
asmenys gali pranešti apie korupcijos apraiškas savivaldybėje. Gautus pranešimus nagrinėdavo
ankstesnės Komisijos narys Vytautas Morkūnas. M. Pankevičius pažymėjo, kad šiuo metu vyksta
techninis procesas, kad pasitikėjimo telefonu gauti asmenų pranešimai būtų nukreipiami jam.
Taip pat M. Pankevičius atkreipė dėmesį, kad jo iniciatyva Savivaldybėje jau yra sukurta ir
elektroninio pašto dėžutė antikorupcija@klaipeda.lt, į kurią asmenys taip pat galės siųsti
informacija apie korupcijos apraiškas savivaldybėje. Šis adresas bus paskelbtas savivaldybės
internetinėje svetainėje šalia pasitikėjimo telefono numerio.
NUTARTA: Komisijos narys M. Pankevičius kontroliuoja, kad iki 2011 m. rugpjūčio 10 d.
būtų atnaujinta pasitikėjimo telefono veikla ir savivaldybės internetinėje svetainėje būtų paskelbtas
elektroninio pašto adresas antikorupcija@klaipeda.lt.
A. Barbšys pasidomėjo dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 metų
korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos.
Šios ataskaitos 7 punkte pažymėta, kad priemonė „Savivaldybės interneto svetainėje skelbti ir laiku
atnaujinti informaciją apie organizuojamus viešųjų pirkimų konkursus“ 2010 metais buvo įvykdyta,
tačiau A. Barbšys svetainėje rado informaciją tik apie 2009 metais vykdytus viešuosius pirkimus.
Posėdis baigtas 15.20 val.
Posėdžio pirmininkas

Algirdas Grublys

Posėdžių sekretorius

Marius Pankevičius

