
     IŠRAŠAS 
 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS INFORMACINĖ PAŽYMA 
 
 

2022-05-25 Nr. VT-36-(1.13.) 
Šiauliai 

 
 
Posėdis įvyko 2022-05-24, 14:30 – 15:45 
Posėdžio vieta: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos komitetų salė 241 k. 
Posėdžio pirmininkas - Jonas Bartkus 
Atsakingasis sekretorius – Indrė Šležienė 
Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Zakiras Medžidovas,  Vytautas Kabaila, Virginija Remeikienė 
Posėdyje nedalyvavo: Albina Venciuvienė (apie nedalyvavimą pranešė el.p.), Gintautas Lukošaitis 
(apie nedalyvavimą pranešė el.p.), Gediminas Beržinis-Beržinskas (apie nedalyvavimą pranešė el.p.), 
Pranciškus Trijonis (apie nedalyvavimą pranešė el.p.), Vytautas Juškus (apie nedalyvavimą pranešė 
telefonu), Jolanta Rumbinienė (apie nedalyvavimą pranešė telefonu). 
Kviestiniai asmenys: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis, 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Gitana Stankevičė. 
Protokolas surašytas 2022 m. gegužės 24 d. posėdžio garso įrašo pagrindu. 
 
 
DARBOTVARKĖ: 
 

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos Veiksmų plano ir 
numatytų priemonių projekto vertinimo. 

2. Dėl Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo. 
3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skaidrumo. 

 
1. SVARSTYTA. 

 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos Veiksmų plano ir 

numatytų priemonių projekto vertinimo. 
 

Komisijos pirmininkas Jonas Bartkus pristatė darbotvarkės klausimą. Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pristatė pagrindinius Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos Veiksmų plano ir numatomų priemonių 
projektą. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Indrė Šležienė papildė pristatymą 
trumpai aptardama pagrindinius plano tikslus, priemonių įgyvendinimą, probleminius aspektus, 
išryškėjusius 2021 m. kovo mėn. atliekant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą. Pristačius darbotvarkės klausimą vyko 
diskusiją dėl plano tobulinimo, Antikorupcijos komisijos nariai Jonas Bartkus ir Zakiras Medžidovas 
pateikė pastabas dėl Korupcijos prevencijos Veiksmų plano ir numatytų priemonių projekto, 
atkreipiant dėmesį į bendradarbiavimo su Šiaulių miesto savivaldybės įstaigomis strategiją. 

Pasisakė: Jonas Bartkus, Zakiras Medžidovas. 
 
NUTARTA. Šiuo klausimu jokių sprendimų nebuvo priimta. 
 

2. SVARSTYTA. 
 



Dėl Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo. 
 

Darbotvarkės klausimas buvo aptariamas kartu vertinant pirmą klausimą. Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pristatė esminiu Lietuvos Respublikos 
Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimus. Pristatant Korupcijos prevencijos Veiksmų plano ir 
numatytų priemonių projektą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Indrė 
Šležienė apibrėžė svarbiausius aspektus įtvirtintus Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos 
įstatyme dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo. Vyko bendra diskusija dėl Šiaulių miesto savivaldybės 
įstaigų atsakingų asmenų už korupcijos prevencijos vaidmenį. 

Pasisakė: Jonas Bartkus, Zakiras Medžidovas. 
 
NUTARTA. Šiuo klausimu jokių sprendimų nebuvo priimta. 

 
3. SVARSTYTA.  

 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skaidrumo. 
 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Gitana 
Stankevičė pristatė viešųjų pirkimų tendencijas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje: pirkimų 
skaičiaus didėjimą, kuris sudaro maždaug po 20 pirkimų kasmet, pakartotinių pirkimų didėjimą - 
2021 m. vykdyti 42 pakartotiniai pirkimai dėl kainų augimo, iš vieno tiekėjo vykdomų pirkimų 
skaičių, kuris sudarė 20% 2022 m. I ketvirtį ir 27% 2022 m. II ketvirtį. Pateikta informacija, kad 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius vadovauja dvejoms sudarytoms viešųjų 
pirkimų komisijoms. Nurodyta, kad žaliųjų pirkimų vykdoma 61,5%, viešųjų pirkimų skaičius 
vertinant ekonominio naudingumo kriterijų sudaro 35%, iš socialinių įmonių numatytas vienas 
viešasis pirkimas. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja trumpai pristatė apie Lietuvos Respublikos 
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus dėl viešųjų pirkimų centralizavimo. 

Pasisakė: Jonas Bartkus, Zakiras Medžidovas. 
 
NUTARTA. Šiuo klausimu jokių sprendimų nebuvo priimta. 

 
4. Kiti klausimai. 

 
Buvo aptariama, kokie klausimai įtrauktini į kito posėdžio darbotvarkę. Komisijos pirmininkas 

Jonas Bartkus pateikė du klausimus, kurie galėtų būti svarstomi: pirmas klausimas – dėl vykdomų 
vidaus sandorių įkainių nustatymo, antras klausimas - UAB „Busturas“ papildomo finansavimo 
skaidrumas. Pristačius klausimus vyko diskusija. Taip pat aptarta, kad kitas Antikorupcijos komisijos 
posėdis galėtų būti organizuojamas 2022 m. birželio 28 d. 

 
Pasisakė: Jonas Bartkus, Vytautas Kabaila, Zakiras Medžidovas. 
 
NUTARTA.  Šiuo klausimu jokių sprendimų nebuvo priimta. 
 
 
PRIDEDAMA: 
Posėdžio garso įrašas: 
Failo dydis baitais – 128,0 MB. 
Įrašo stabdymų nebuvo. 
 
 
 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Jonas Bartkus 


