KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2012 m. sausio 27 d. Nr. TAR1-5
Klaipėda
Posėdis įvyko: 2011-11-17
Posėdžio pradžia: 15.35 val.
Posėdžio pirmininkas – Algirdas Grublys
Posėdžio sekretorius – Marius Pankevičius
Dalyvauja:
Komisijos nariai: Vladimiras Vlasovas, Mindaugas Žilys, Artūras Razbadauskas, Arūnas
Barbšys, Marius Pankevičius, Edita Petrauskienė, Kristina Sirvydienė.
Kviesti asmenys: Teisės skyriaus vedėja G. Eimantaitė, J. Laužikaitė, Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti Personalo
skyriaus vedėjo pareigas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos
atstovas Leonas Barišauskas.
Nedalyvauja:
Komisijos nariai: Viačeslavas Titovas, Vygandas Vareikis.
Darbotvarkė:
1. Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pranešimas apie savivaldybės teisinius
ginčus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
2. Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėjo pranešimai: apie mokymų
tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais organizavimą; apie valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo principus ir metodiką.
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos atstovo pranešimas
apie galimybę organizuoti mokymus Savivaldybės administracijos tarnautojams ir darbuotojams.
Darbotvarkei pritarta. Pasiūlymų įtraukti naują klausimą į darbotvarkę negauta.
1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teisinių ginčų, susijusių
su viešaisiais pirkimais.
Teisės skyriaus vedėja G. Eimantaitė informuoja, kad šiuo metu teisminių ginčų susijusių su
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomais viešaisiais pirkimais nėra.
G. Eimantaitė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimai padės
išspręsti bylų dėl viešųjų pirkimų vilkinimą teisme, nes nuo 2011-10-01 visos viešųjų pirkimų bylos
nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka.
A. Grublys klausia kas atlieka savivaldybės teisės akto antikorupcinį vertinimą.
G. Eimantaitė pažymi, kad pagal galiojančius teisės aktus pirminį antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą privalo atlikti tokio teisės akto projekto rengėjas. Taip pat išsako nuomonę, kad
teisės akto projekto rengėjas geriausiai žino visus su rengiamu teisės aktu susijusius ypatumus,
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smulkiausias aplinkybes, kokios grėsmės gali kilti, todėl akivaizdu, kad tokį pirminį vertinimą turi
atlikti būtent teisės akto projekto rengėjas.
M. Žilys klausia ar pareigybių aprašymuose tai yra įrašyta.
G. Eimantaitė atsako, kad, jei neklysta, tai nėra.
M. Pankevičius atkreipia komisijos narių dėmesį, kad Korupcijos prevencijos įstatymo 8
straipsnyje yra aiškiai numatyta, kad kai yra šiame straipsnyje numatyti pagrindai, teisės akto projekto
rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą.
M.Žilys siūlo šį reikalavimą įrašyti į savivaldybės teisės aktų projektus rengiančių asmenų
pareigybės aprašymus.
A. Grublys teikia Komisijai priimti siūlymą rekomenduoti Savivaldybės administracijos
direktoriui įvertinti galimybę įpareigoti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengėją,
vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, atlikti rengiamo teisės akto projekto antikorupcinį
vertinimą, tai įrašant į rengėjų pareigybės aprašymą.
BALSAVO: vienbalsiai „už“.
NUTARTA: Rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui įvertinti galimybę
įpareigoti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengėją, vadovaujantis Korupcijos prevencijos
įstatymu, atlikti rengiamo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, tai įrašant į rengėjų pareigybės
aprašymą.
2. SVARSTYTA. Dėl mokymų tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais
organizavimą bei dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo principų ir
metodikos.
J. Laužikaitė supažindina komisijos narius su mokymais korupcijos tema, kurie organizuojami
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarnautojams ir darbuotojams. Taip pat pristato projektą
„Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos
tobulinimo“.
J.Laužikaitė atsako į komisijos pirmininko klausimą bei paaiškina apie valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo principus ir metodiką.
Komisijos pirmininkas išsako nuomonę, kad gal reikėtų taikyti valstybės tarnautojų rotaciją.
J. Laužikaitė atkreipia dėmesį, kad nė vienas teisės aktas to nenumato. Valstybės tarnybos
įstatymo projekte buvo numatyta vadovų rotacija, tačiau šis projektas vis dar derinamas.
A. Grublys pateikia informaciją, kad 2011 m. savivaldybėje nėra gautas nė vienas skundas dėl
savivaldybės tarnautojų etikos pažeidimų. Mano, kad gal žmonės nežino kokie reikalavimai yra keliami
valstybės tarnautojui.
A. Grublys siūlo, kad Personalo skyrius parengtų valstybės tarnautojų etikos taisyklės ir jas
publikuotų stende prie „Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriaus“.
BALSAVO: vienbalsiai „už“.
NUTARTA: Siūlyti Savivaldybės administracijai parengti valstybės tarnautojų etikos taisyklės
ir jas publikuoti visuomenei prieinamoje vietoje Savivaldybės patalpose.
3. SVARSTYTA. Dėl galimybės Savivaldybės administracijos tarnautojams ir darbuotojams
organizuoti mokymus, kuriuos vestų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos
valdybos pareigūnai.
L. Barišauskas informuoja Komisijos narius, kad yra galimybė, jog STT Klaipėdos valdybos
pareigūnai organizuotų Savivaldybės administracijos tarnautojams ir darbuotojams mokymus
korupcijos temomis.
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A. Grublys pristato klausimus, kurie gali būti svarstomi kitame Komisijos posėdyje:
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.);
miesto bendruomenės įtraukimo į Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės tarybos
sprendimų svarstymo ir priėmimo procedūrą problematika;
Komisijos darbo planavimas 2012 metams.
Posėdis baigtas 17.00 val.
Posėdžio pirmininkas

Algirdas Grublys

Posėdžių sekretorius

Marius Pankevičius

