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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijos centre (toliau – KKKC), vadovaujantis Klaipėdos miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos 2020 – 2022 metų programos įgyvendinimo įstaigoje priemonių
planu (patvirtintu 2020 m. lapkričio 17 d. direktorės įsakymu nr. V-11-17-2), atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas parodų atrankos srityje. KPT nustatė KKKC
direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai Akmis Lomsargis. Analizuotas dešimties metų laikotarpis
– 2011-09-01 – 2021-08-31. Vertinamoje veiklos srityje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nes ji atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytą kriterijų – daugiausia priima
sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Tyrimas
Paraiškas parodoms kartą metuose vertina KKKC Taryba. Įstaigos nuostatai numato, kad
Taryba turi tik patariamojo balso teisę. Tačiau pagal įsigaliojusią praktiką parodos atrenkamos
kolegialiu Tarybos sprendimu. Su Taryba taip pat suderinami einamųjų metų parodų planų pakeitimai.
Taigi šis KKKC organas de fakto turi sprendžiamojo balso teisę ir įtakoja kaip KKKC išleidžia
ženklią savo metinio biudžeto dalį.
KKKC nuostatuose įtvirtinta 10-ies narių Taryba susidedanti iš: dviejų Klaipėdos savivaldybės
administracijos atstovų, dviejų dailininkų sąjungų deleguoti atstovų (po vieną iš Lietuvos dailininkų
sąjungos ir Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos), dviejų nepriklausomų meno ekspertų, vieno
Lietuvos fotomenininkų sąjungos atstovo, vieno žiniasklaidos atstovo bei dviejų KKKC atstovų. 2012
m. gruodžio 3 d. KKKC direktoriaus įsakymu nr. V-12-3-1 buvo pasiūlyta įtvirtinti trejų metų
trukmės Tarybos nario kadenciją ir dviejų kadencijų limitą bei kasmet atnaujinti bent trečdalį Tarybos
narių.
Dešimties metų Tarybos protokolų analizė parodė, kad trys nariai Taryboje dirba jau bent
dešimt metų (nuo 2011 m. nariu yra tie patys Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos, Lietuvos
fotomenininkų Klaipėdos skyriaus atstovai bei viena iš nepriklausomų ekspertų), o žiniasklaidos
atstovė – paskutinius penkerius metus (t.y. nuo 2015 m.). Pažymėtina, kad vykdydami 2018 m.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos rekomendaciją (2018-05-04 Nr. (20.14)-KUb-30),
Tarybos nariai nusišalina nuo jų įstaigos teikiamų parodų vertinimo. Tačiau galimybė, kad savo
paraiškas jie gali paremti netiesiogiai (pvz.: blogiau vertindami likusias paraiškas) išlieka.
Išvados ir siūlymai
Išanalizuotoje KKKC veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali.
Rekomenduojama, siekiant palaikyti aukštą korupcijos netoleravimo lygį įstaigoje, kviesdami
šių metų Tarybą grąžinti 2012 m. KKKC direktoriaus įsakyme pasiūlytas Tarybos narių rotacijos
taisykles.
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