
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS  KOMISIJOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 
 

2021 m. sausio  5 d. Nr.2 

Šilalė  

 

Posėdis įvyko 2021 m. sausio  5 d. 10.00 val. (nuotoliniu būdu prisijungiant  ryšio  priemonėmis 

adresu: Susitikimas (Meeting) ID: 226 331 496, slaptažodis (password): 114318 arba interneto  nuoroda 

adresu: https://zoom.us/j/226331496?pwd=VS8yL1ZQdTd0NVhMc2VWNk1mSkVydz09), daromas 

posėdžio garso įrašas. 

 

Posėdžio pirmininkė – Vera Macienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos- 

Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguota atstovė, Tarybos sprendimu paskirta pirmininke.  

Posėdžio sekretorius – Aloyzas Vaičiulis, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir 

viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas 

vykdyti komisijos sekretorius funkcijas. 

Nuotoliniu būdu prisijungę dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarybos paskirti Antikorupcijos 

komisijos nariai: Vera Macienė, Violeta Kasnauskaitė, Danutė Vaičiulienė, Daiva Mikutavičienė  ir 

Juozas Raudonius.  

Nedalyvavo komisijos nariai: Elvyra Gedeikienė, Egidijus Gečas, Vida Žemeckienė ir Gintas 

Nevardauskas. 

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkė V. Macienė pradėdama posėdį sakė, kad  į posėdį yra 

prisijungę šeši komisijos nariai, todėl kvorumas yra, galima pradėti posėdį. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 1. Svarstomas klausimas. Gautų atsakymų į komisijos paklausimus svarstymas ir Pauliaus 

Goštauto 2020-12-10 rašte „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus galimai 

korupcinių veiksmų vertinimo“, nurodytų aplinkybių įvertinimas ir sprendimo priėmimas. 

 Pranešėjas: Komisijos pirmininkė Vera Macienė. 

 

1. SVARSYTA. Dėl pagal komisijos užklausimus gautų atsakymų svarstymas ir Pauliaus 

Goštauto 2020-12-10 rašte „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus galimai 

korupcinių veiksmų vertinimo“ nurodytų aplinkybių įvertinimas ir sprendimo priėmimas. 

 V. Macienė sakė, kad  Antikorupcijos komisijoje yra gauti Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos  direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus ir  laikinai einančio UAB „Šilalės šilumos tinklai“  

direktoriaus pareigas Donato Grigalio atsakymai į paklausimus, o taip pat komisijai yra pateiktas UAB 

„Šilalės šilumos tinklai“ 2020 m. gruodžio 31 d. gautas iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnybos( toliau STT) 2020-12-30 d. raštas Nr. 4-01-10892 „Dėl Jūsų prašymo“ , t. y. atsakymas į 

paklausimą tarnybai dėl galimo korupcijos pasireiškimo vykdant daugiabučių namų modernizavimo 

programą. Su šiais  raštais komisijos nariai tikriausiai yra susipažinę, nes visiems buvo elektroniniu paštu 

pateikti.  

V. Macienė sakė, kad praėjusiame posėdyje apsvarstė administracijos direktoriaus privačių 

interesų deklaraciją, šios dienos posėdyje reikia apsvarstyti  gautus dokumentus  pagal komisijos pateiktus 

ir  pasiūlė, kad kiekvienas komisijos narys išsakytų savo nuomonę dėl gautų dokumentų. 

D. Vaičiulienė sakė, kad susipažinusi su pateiktais dokumentais neįžvelgia ryšių su rangovais, 

kokių nors pažeidimų ar asmeninės naudos siekimo veiksmų, kuriuos direktorius būtų padaręs ir dėl to 

reikėtų atlikti kokius tai tyrimus, gauti dokumentai tai patvirtina. 

V. Kasnauskaitė sakė, kad iš gauto administracijos direktoriaus  rašto supranta, kad jokių  

susitikimų ar  posėdžių nebuvo organizuota, kad  rašto iš Specialiųjų tyrimų tarnybos  ji negavo ir paprašė 

jį pagarsinti. 

https://zoom.us/j/226331496?pwd=VS8yL1ZQdTd0NVhMc2VWNk1mSkVydz09


A. Vaičiulis garsiai perskaitė UAB „Šilalės šilumos tinklai“  persiųstą 2020 m. gruodžio 31 d. 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos  2020-12-30 raštą Nr. 4-01-10892 „Dėl Jūsų prašymo“ 

kuriame akcentuojama, kad STT  susipažinę ir įvertinę prašymą  informuoja, kad UAB „Šilalės šilumos 

tinklai“   teiktinos informacijos neturi. 

J. Raudonius sakė, kad pagal gautus  atsakymus  suprato, kad nieko nerasta ir jokių korupcinių 

veiksmų, atliktų direktoriaus, neįžvelgia. Neturi daugiau ką komentuoti tuo klausimu. 

V. Macienė sakė, kad išklausiusi ir apibendrinusi komisijos narių nuomonę siūlo Antikorupcinės 

komisijos narių sprendimo, dėl  Pauliaus Goštauto rašte „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus galimai korupcinių veiksmų vertinimo“ nurodytų galimų korupcinių veikų pasireiškimo 

vertinimo ir atsakymo  pareiškėjui projektą. Jis  skambėtų taip „Pagal turimą raštišką informaciją komisija 

neįžvelgia jokių Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus galimų 

korupcinių veikų pasireiškimo sąsajų, interesų ir ryšių su Šilalės rajone gyvenamųjų daugiabučių namų 

modernizavimo programą vykdančiais rangovais ir techninės priežiūros paslaugas teikiančiais tiekėjais“. 

Pirmininkė klausė komisijos narių, ar turi pastabų, prašymų, papildymų dėl pateikto projekto, ar 

pritaria pateiktam projektui. 

Komisijos nariai  pastabų, prašymų, papildymų neturėjo ir išreiškė nuomonę, kad pritaria  

pirmininkės pateiktam projektui. 

Pirmininkė klausė ar  galima sprendimą patvirtinti  bendru sutarimu, ar balsuojant. 

Visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai pritarė pirmininkės siūlymui tvirtinti sprendimą bendru 

sutarimu. 

 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Antikorupcijos komisijos sprendimą – „Pagal turimą raštišką informaciją 

komisija neįžvelgia jokių Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus 

galimų korupcinių veikų pasireiškimo sąsajų, interesų ir ryšių su Šilalės rajone gyvenamųjų daugiabučių 

namų modernizavimo programą vykdančiais rangovais ir techninės priežiūros paslaugas teikiančiais 

tiekėjais“. 

2. Informuoti Paulių Goštautą apie Antikorupcijos komisijos sprendimą pateikiant komisijos 

sprendimo nuorašą. 

 

PRIDEDAMA. Posėdžio garso įrašas, failas „2020-12-17 Antikorupcijos komisijos posėdis  Nr.2”. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                     Vera Macienė 

 

Posėdžio sekretorius                                                     Aloyzas Vaičiulis 


