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 Dalyvauja: 

 Komisijos nariai: Algirdas Grublys, Mindaugas Žilys, Arūnas Barbšys, Eglė Deltuvaitė, 

Kristina Sirvydienė. 

 

 Svečiai. LR Seimo narė, Seimo narių grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininkė, Agnė 

Bilotaitė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio 

viršininkas Leonas Barišauskas, Seimo narės A. Bilotaitės patarėja (posėdžio metu neprisistatė). 

 

 Kiti asmenys: M. Milinis, dienraštis „Vakarų ekspresas“, NVO asociacija „Klaipėdos piliečiai“ 

nariai, kurie posėdžio metu neprisistatė. 

 

 Nedalyvauja: 

 Komisijos nariai: Vladimiras Vlasovas, Vygandas Vareikis, Artūras Razbadauskas, Viačeslavas 

Titovas, Edita Petrauskienė. 

 

Darbotvarkė: 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos susitikimas su 

LR Seimo nare, Seimo narių grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininke, Agne Bilotaite.  

Susitikimo tema „Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos organizavimas ir jo praktiniai 

bei teoriniai aspektai“. 

Susitikimo metu iškelti klausimai: 

1. Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos organizavimo probleminiai aspektai 

 Darbotvarkei pritarta. Pasiūlymų įtraukti naują klausimą į darbotvarkę negauta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos sustabdymo. 

 

A. Grublys paaiškino Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos, laikotarpiu nuo 

2012 m. liepos mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. sustabdymo priežastis. Įvardytuoju laikotarpiu vyko 

rinkimai į LR Seimą, o Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos daugumą sudaro politikai, dėl 

šios priežasties, siekiant išvegti politinės įtakos Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos darbe, 

buvo nešaukiami komisijos posėdžiai. 

A. Bilotaitė  sveikino tokį sprendimą, ypač pabrėždama, jog išvengti politinės įtakos rinkiminės 

kampanijos ir rinkimų metu yra ypatingai sunku, o atsižvelgiant į tai, jog komisijos veikla yra 

korupcijos prevencija ir kontrolė, apie Klaipėdos miesto savivaldybėje priimtą sprendimą turėtų būti 

informuotos ir kitos savivaldybės, jog ateityje jos elgtųsi Klaipėdos pavyzdžiu. 
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E. Deltuvaitė pridūrė, jog korupcijos prevencijos ir kontrolės veikla Savivaldybėje nenutrūko, 

nes buvo atliekami visi veiksmai pagal Korupcijos prevencijos ir kontrolės 2010-2013 metų programą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos statuso ir sudėties. 

 

A. Grublys teikė pasiūlymą, kad Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos statusas būtų 

pakeistas į komiteto. Pažymėjo, jog Korupcijos prevencijos ir kontrolės komitetas turėtų turėti panašų 

statusą kaip Etikos komisija. Manytina, jog pakeitus komisijos statusą į komiteto, bus galima stebėti, su 

tam tikrais apribojimais, Viešųjų pirkimų komisijos posėdžius, t.y. deleguojant į šį posėdį Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės komiteto pirmininką. 

A. Bilotaitė susidomėjo pasiūlymu ir teigia, jog šis siūlymas bus apsvarstytas Seimo 

Antikorupcijos komitete, kadangi pagal Korupcijos prevencijos įstatymą egzistuoja prievolė 

savivaldybėms įsteigti komisiją, dėl šios priežasties, pritarus siūlymui – būtų keičiamas Korupcijos 

prevencijos įstatymas. Kalbėdama apie komiteto sudėtį ir pirmininkavimą komitetui pateikė pasiūlymą 

dėl pozicijos ir opozicijos atsovavimo, esą šiame komitete pirmininkauti turėtų opozicija. 

E. Deltuvaitė pažymėjo, jog pakeitus Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos statusą į 

komiteto šio organo nariais galėtų būti tik Savivaldybės tarybos nariai, dėl šios priežasties šio organo 

statuso keitimas – nebūtų sveikintinas. Siekiant, jog Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos 

veikla būtų efektyvesnė, rekomenduotina į jos sudėtį įtraukti visuomenės atstovus. 

A. Bilotaitė visuomenės atstovų įtraukimui pritartų, kadangi tokiu būdu vyktų kokybiškesnis 

dialogas su visuomene, būtų garantuojamas našesnis visuomenės interesų atstovavimas. 

A. Grublys pastebėjo, jog įtraukiant į komisijos sudėtį visuomenės atstovus, būtina patvirtinti 

procedūrą kokiu būdu šie atstovai būtų renkami, deleguojami ir kaip būtų nustatomas ir įrodomas jų, 

kaip visuomenės atstovų, statusas. 

A. Bilotaitė pažymėjo, jog būtina kelti Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos narių 

kvalifikaciją, pavyzdžiui – užtikrinant, jog komisijos sudėtyje būtų vienas arba daugiau teisininko 

kvalifikaciją turinčių narių, viešųjų pirkimų specialistas. 

A. Grublys pastebėjo, jog šiuo metu Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudėtyje yra 

tiek teisininko kvalifikaciją turintis narys, tiek viešųjų pirkimų specialistas. 

E. Deltuvaitė pastebėjo, jog būtų sveikintina turėti Korupcijos prevencijos ir kontrolės 

komisijos sudėtyje kvalifikuotus specialistus, tačiau pažymėjo, jog tikslingiau šiuos kvalifikuotus 

specialistus nukreipti tiesioginiam darbui įgyvendinant korupcijos prevencijos ir kontrolės veiklas, o 

jeigu tiksliau – atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. 

M. Žilys pastebėjo, jog kol nebus įsteigtas atskiras etatas arba padalinys šiai veiklai, našaus ir 

efektyvaus veiklos įgyvendinimo nebus. 

A. Bilotaitė antrino, jog šiai dienai savivaldybės nėra numačiusios finansavimo korupcijos 

prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimui, taip pat atkreipė dėmesį, jog savivaldybėms 

finansavimo šiai sričiai neskiria ir valstybė, dėl šios priežasties – veiklų įgyvendinimas ir jos rezultatai 

priklauso tik nuo pavienių asmenų noro. 

 

 

Posėdis baigtas 12.15 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Grublys 

 

 

Posėdžio sekretorė  Eglė Deltuvaitė 

 


