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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos

komisijos nuostatų patvirtinimo“, 23 punktu Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 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 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

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

savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 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 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos

komisijos nuostatų patvirtinimo“, 23 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 2021 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
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                                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės

                                                                                                         tarybos 2022 m. vasario ....d.

                                                                                                         sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2021 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 keitė 2019 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. T1-272 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo

Nr. T1-106 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Komisija sudaryta iš 9 narių. Jos sudėtyje Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, visuomenės

atstovai ir 1 / 3 gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų. Antikorupcijos komisijos pirmininke

Šilalės rajono savivaldybės mero teikimu buvo paskirta Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Vera

Macienė. Savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-253 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisijos sudarymo pakeitimo“ paskyrė Raimundę Gečienę Šilalės rajono

savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininke.

2021 metais įvyko 4 (keturi) Antikorupcijos komisijos posėdžiai, komisijos narių posėdžių

lankomumas pateikiamas lentelėje:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Lankė posėdžių/viso vykusių

posėdžių

1. Vera Macienė 3/3

2. Raimundė Gečienė 1/1

3. Egidijus Gečas 3/4

4. Elvyra Gedeikienė 2/4

5. Violeta Kasnauskaitė 4/4

6. Daiva Mikutavičienė 2/4

7. Gintas Navardauskas 2/4

8. Juozas Raudonius 4/4

9. Danutė Vaičiulienė 4/4

10. Vida  Žemeckienė 2/4

Antikorupcijos komisija veiklą vykdo vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo

25 d. sprendimu Nr. T1-54 „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. 2021 metais panešimų apie

korupcinio pobūdžio nusižengimus svetainėje negauta.

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

analizuoti Šilalės rajono gyventojo Pauliaus Goštauto 2020 m. gruodžio 10 d. raštą be Nr. „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus galimai korupcinių veiksmų vertinimo“.

2021 m. sausio 5 d. priėmė 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“.

http://www.silale.lt


2

Antikorupcijos komisija 2021 m. sausio 12 d. gavo Šilalės rajono savivaldybės mero raštą

Nr. T16-6(2.19E) „Dėl tyrimo atlikimo“, kuriame buvo prašoma pagal žiniasklaidos priemonėse

paskelbtą informaciją atlikti atitinkamus tyrimus ir įvertinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narės

Loretos Kalnikaitės veiksmų ir elgesio atitiktį antikorupcijos, etikos ir moralės principams.

Atlikusi tyrimą komisija 2021 m. vasario 12 d. nutarimu patvirtinto sprendimą – „Komisija

įžvelgia smulkiąją (buitinę) korupcija L. Kalnikaitės veiksmuose.“

Komisija 2021 m. gruodžio 17 d. pradėjo svarstyti klausimą „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

Kontrolės komisijos pirmininko kreipimosi į Antikorupcinę komisiją „Dėl antikorupcinio pažeidimo

įvertinimo“. Tyrimas 2021 metais  nebaigtas.

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
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