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Pradžia

2012 m. – Vyriausybės pasiūlymas Seimui Vietos 
savivaldos įstatyme (toliau – VSĮ) įtvirtinti privalomą 
Antikorupcijos komisiją ir reglamentuoti jos įgaliojimus. 

2014 m. – tokia VSĮ pataisa buvo priimta.

2015 m. – ši VSĮ pataisa įsigaliojo naujai išrinktoms 
savivaldybių taryboms susirinkus į pirmąjį posėdį. 
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Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo procedūra 
(iki 2021 01 01) 

Jei yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija – ji merui
siūlo Komisijos pirmininko kandidatūrą iš Komisijos narių

Meras teikia šią kandidatūrą savivaldybės tarybai

Savivaldybės taryba patvirtina (arba nepatvirtina) opozicijos
teikiamą kandidatūrą
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Kaip kartais atsitinka, kai siekta gero,...

Laikino tiesioginio valdymo 

savivaldybės teritorijoje įstatymo

nuostata, galiojusi

nuo 2003 06 13 iki 2016 12 01 :

Laikino tiesioginio valdymo 

savivaldybės teritorijoje įstatymo 

nuostata, galiojusi  

nuo 2016 12 01 iki 2021 01 01

„savivaldybės taryba per Vietos savivaldos 

įstatyme nustatytą laiką neišrenka mero ir 

nepaskiria mero pavaduotojo bei 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus“

„savivaldybės taryba per Vietos

savivaldos įstatyme nustatytą laiką

nepaskiria mero pavaduotojo

(pavaduotojų), savivaldybės

administracijos direktoriaus, nesudaro

savivaldybės tarybos Kontrolės

komiteto ir (ar) nepaskiria šio komiteto

pirmininko, nesudaro Vietos

savivaldos įstatyme nustatytų

savivaldybės tarybos komisijų ir (ar)

nepaskiria šių komisijų pirmininkų“
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o pasekmės........ ?

Remiantis Vyriausybės atstovų įstaigos pateikta informacija, 2019 m. po įvykusių savivaldybių tarybų 

rinkimų  per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo 

dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos 11 savivaldybių, t. y. :

Širvintų r. savivaldybėje – nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Ukmergės r. savivaldybėje

– nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Alytaus m.

savivaldybėje – nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas;

Varėnos. savivaldybėje – nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Jonavos r. savivaldybėje –

nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Kauno r.

savivaldybėje – nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas;

Kupiškio r. savivaldybėje – nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos

pirmininkas; Klaipėdos m. savivaldybėje – nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Palangos

savivaldybėje – nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas;

Skuodo r. savivaldybėje – nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas; Šiaulių m. savivaldybėje –

nesudaryta Antikorupcijos komisija ir nepaskirtas Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

1.
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Prieita išvados, kad 

praktikoje susiklosčiusi situacija, kai dėl politinio

konsensuso trūkumo per VSĮ nustatytą terminą

nesudaromi savivaldybės tarybos dariniai, gali tapti

prielaida piktnaudžiavimui, todėl spręstina, kad

Konstitucijoje numatytas tiesioginis valdymas, kaip

kraštutinė ir laikina administracinio poveikio priemonė,

eliminuojanti vieną iš pamatinių demokratijos vertybių –

savivaldos teisę – nėra proporcinga šiais atvejais.
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Kokie sprendimai priimti ?

2019 m. kovo 15 d. įsigaliojo VSĮ pataisa, nustatanti, kad
savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku
(įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos
komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos
reputacijos, kaip ji yra apibrėžta šiame įstatyme, savivaldybės
tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per
pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai
pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą.
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Kokie sprendimai priimti ?

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo VSĮ pataisa, nustatanti, kad
Etikos komisija ir Antikorupcijos komisija sudaromos laikantis
proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos
atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio
savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo
principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo
savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.
Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš
šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių –
deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu,
pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos
opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos
posėdžio pirmininkui.
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Kokie sprendimai priimti ?

2021 m. sausio 2 d. įsigaliojo Tiesioginio valdymo
savivaldybės teritorijoje įstatymo nauja redakcija, inter alia
eliminavusi šiuos tiesioginio valdymo įvedimo pagrindus –
Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos
komisijų nesudarymą ir (ar) šių komisijų pirmininkų
nepaskyrimą.
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Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo procedūra 
(nuo 2021 01 01)

Jei yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija ji raštu,
pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos
opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos
posėdžio pirmininkui deleguoja Antikorupcijos komisijos
pirmininką.

Jei yra išpildyti visi įstatymo reikalavimai, t. y. delegavimo

procedūra ir deleguojamas, nepriekaištingos reputacijos,

kaip ji apibrėžta šiame įstatyme, tarybos narys, atskiro

tarybos balsavimo dėl Antikorupcijos komisijos

pirmininko skyrimo nereikia.
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Išplėsta Antikorupcijos komisijų kompetencija 

„Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja savivaldybės

administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė

yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus

viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus

informuoja savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas

ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir nariai turi

teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų

informacija.“
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Taigi, spręstina, kad 

teisinės prielaidos, kad Antikorupcijos komisijų formavimas

būtų sklandus ir užtikrinantis savivaldybės tarybos opozicijos

teisę veikti, Vietos savivaldos įstatyme yra sudarytos.

Pažymint, kad savivaldybių tarybos yra rinkimų būdu

suformuotos politinės institucijos, o jos sudaromų vidinių

darinių – Antikorupcijos komisijų – narių dauguma yra

valstybės politikai – savivaldybės tarybos nariai, spręstina,

kad šių komisijų veiklos efektyvumas priklauso tiek nuo pačių

savivaldybės politikų valios sutelktai veikti korupcijos

prevencijos srityje, tiek nuo savivaldybės bendruomenės

pilietinės brandos.
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Ačiū už dėmesį!


