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DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS
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2020 m. vasario   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

(pridedama). 

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų

projektų antikorupcinio

vertinimo metodikos 

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS

KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Vadovaujantis teisės aktais, būtina parengti ir pateikti Tarybai pritarimui Šilalės rajono

savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu, Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių priėmus šį tarybos sprendimo projektą nėra.

4. Laukiami rezultatai.

Savivaldybės tarybos nariai ir Šilalės rajono gyventojai susipažins su Šilalės rajono

savivaldybės Antikorupcijos komisijos veikla 2020 metais.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą.

Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Vyriausiasis  specialistas                                            Aloyzas  Vaičiulis



PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario  d. sprendimu

Nr.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2020 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T1-106 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“, patvirtino Šilalės rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisiją (toliau – Antikorupcijos komisija), kurią sudaro Šilalės rajono savivaldybės

tarybos nariai, visuomenės atstovai ir 1/3 gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų.

Antikorupcijos komisijos pirmininke Šilalės rajono savivaldybės mero teikimu paskirta Šilalės rajono

savivaldybės tarybos narė Vera Macienė.

2020 metais vyko 1 (vienas) Antikorupcijos komisijos posėdis, Antikorupcijos komisijos narių

posėdžių lankomumas pateikiamas lentelėje:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Lankė posėdžių/viso vykusių

posėdžių

1. Vera Macienė 1

2. Vida  Žemeckienė 1

3. Egidijus Gečas 1

4. Elvyra Gedeikienė 0

5. Violeta Kasnauskaitė 1

6. Daiva Mikutavičienė 0

7. Gintas Navardauskas 1

8. Juozas Raudonius 0

9. Danutė Vaičiulienė 1

Antikorupcijos komisija veiklą vykdo vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio

29 d. sprendimu Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir

jos nuostatų patvirtinimo“.

Antikorupcijos komisijos kontaktinė informacija pateikta Šilalės rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.silale.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“, nurodyti kontaktai, kuriais gyventojai gali

kreiptis pastebėję korupcinio pobūdžio nusižengimus. Pranešimų  svetainėje negauta.

Antikorupcijos komisija 2020 m. gruodžio 17 d. protokolo sprendimu Nr. 1 analizavo Šilalės

rajono gyventojo P. G., 2020 m. gruodžio 10 d. raštą be Nr. „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus galimai korupcinių veiksmų vertinimo“. Komisija pateikė užklausimus

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Gavus

atsakymus  komisijos posėdis buvo numatytas 2021 m. sausio 5 d. 

Antikorupcijos komisijos nariai susipažindavo su viešai skelbiamais, Šilalės rajono

savivaldybėje rengiamais, teisės aktų projektais ir jų antikorupciniu vertinimu. Pastabų neturėjo.

Visi Antikorupcijos komisijos posėdžių protokolai skelbiami Šilalės rajono savivaldybės

interneto svetainėje www.silale.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“, srityje Antikorupcijos komisijos

posėdžių protokolai.

––––––––––––––––––––––––––

http://www.silale.lt
http://www.silale.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos

komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-02-17 Nr. T25-40

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-02-18 14:55

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-02 18:14 - 2025-06-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) aiškinamasis raštas Antikorupcijos komisijios veikla

2020.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Ataskaita antikorupcijos už 2020 .docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210210.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-02-18 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




