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 Kviesti asmenys: D. Čeporiūtė, Savivaldybės kontrolierė. 

 

 Kiti asmenys: Virginijus Partaukas, Klaipėdos JDJ atstovas, Germanas Čepas, klaipėdietis. 

 

 Nedalyvauja: 

 Komisijos nariai: Artūras Razbadauskas, Edita Petrauskienė,. 

 

Darbotvarkė: 

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos gairės. 

2. Dėl 2011 m. savivaldybėje atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo. 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos 2012 metų 

veiklos gairės. 

 Darbotvarkei pritarta. Pasiūlymų įtraukti naują klausimą į darbotvarkę negauta. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų 

veiklos gairių. 

 

Savivaldybės kontrolierė D. Čeporiūtė supažindina Komisijos narius su Klaipėdos miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu 2012-iems metams. 

Savivaldybės kontrolierė pažymi, kad 2012 metais Tarnyba (kaip ir Valstybės kontrolė) didesnį 

dėmesį skirs viešiesiems pirkimams, turto valdymo sričiai, finansams. 

D. Čeporiūtė pažymi, kad pagal veiklos planą šiais metais numatoma atlikti Savivaldybės 2011 

metų konsoliduotos ataskaitos auditą (bus peržiūrėta 132 savivaldybės įmonių finansinė veikla). 

D. Čeporiūtė atkreipė dėmesį į tai, kad 2011 m. Tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Valstybės kontrole. Šio bendradarbiavimo tikslas – siekti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir 

vidaus audito kokybę, didinti visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis. 

V. Vareikis pasidžiaugia, kad Tarnyba planuodama savo darbą ruošiasi didesnį dėmesį skirti ne 

baudimui už nustatytus pažeidimus, o kaip ištaisyti nustatytus pažeidimus ir taip gerinti veiklos 

kokybę. Taip pat Komisijos narys atkreipia dėmesį, kad anksčiau Tarnybos išvadose būdavo tik 

konstatuojama, kad yra tokie pažeidimai, tačiau nebūdavo išvadų, ką ir kaip reikia daryti. V. Vareikis 
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tikisi, kad ateityje tokių dalykų Tarnybos išvadose nebebus ir jos atitiks išvadoms keliamus 

reikalavimus. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl 2011 m. savivaldybėje atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo. 

 

M. Pankevičius informuoja Komisijos narius apie 2011 metų III ketvirtį atliktą korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą (nustatymas atliktas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

struktūrinio padalinio Investicijų ir ekonomikos departamento Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių 

apsaugos skyriaus veiklos srityje: leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose 

vietose išdavimas), jo rezultatus, priimtas rekomendacijas. Taip pat M. Pankevičius atkreipė dėmesį, 

kad aukščiau minėtos rekomendacijos jau yra įvykdytos ir yra priimti nauji ir pakeisti esantys 

savivaldybės teisės aktai. Be to, Komisijos narys pažymėjo, kad apie korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą buvo informuota Specialiųjų tyrimų tarnyba ir jai buvo pateikta tokio nustatymo išvada su 

pridedamais, susijusiais ir ją pagrindžiančiais dokumentais. STT susipažinę ir patikrinę šią išvadą 

priėmė sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybėje neatlikti korupcijos rizikos analizės. 

 

A. Grublys siūlo M. Pankevičiui kito Komisijos posėdžio metu pateikti preliminarią sritį, 

kurioje 2012 metų III ketvirtį planuojama atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. 

BALSAVO: vienbalsiai „už“. 

NUTARTA: Pavesti M. Pankevičiui kito Komisijos posėdžio metu pateikti preliminarią sritį, 

kurioje 2012 metų III ketvirtį planuojama atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. 

 

  

3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos 

2012 metų veiklos gairių. 

 

A. Grublys pristato preliminarų Komisijos darbo planą 2012 metams (Viešųjų pirkimų priežiūra 

ir organizavimas savivaldybės įmonėse; Miesto ūkio departamento kompetencija, ruošiant viešųjų 

pirkimų sąlygas; miesto viešųjų renginių finansavimas, atskaitomybė bei viešųjų pirkimų 

organizavimas; savivaldybės įmonių rezultatų analizė; korupcijos prevencijos švietimo programos 

įgyvendinimas miesto švietimo įstaigose). 

Komisijos nariai bendru sutarimu pritaria 2012 metais numatomų svarstyti problemų 

perspektyvai. 

 

 

Posėdis baigtas 16.40 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Grublys 

 

 

Posėdžių sekretorius  Marius Pankevičius 

 


