
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS  KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLO INFORMACINĖ PAŽYMA

2022 m. rugsėjo 8 d. Nr. AKP-6 (1.38)

Šilalė

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 8 d. Šilalės rajono savivaldybės Tarybos salė, J. Basanavičiaus g.

2-1, Šilalė.

Posėdis  prasidėjo 16.00 val., pasibaigė 16 val.  45 min.

Posėdžio pirmininkė – Raimundė Gečienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės

Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguota atstovė, Tarybos sprendimu paskirta

pirmininke. 

Posėdžio sekretorius – Mindaugas Mikutavičius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

vyriausiasis specialistas, Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas vykdyti komisijos sekretoriaus

funkcijas.

Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarybos paskirti Antikorupcijos komisijos nariai:

Raimundė Gečienė (komisijos pirmininkė), Daiva Mikutavičienė, Elvyra Gedeikienė, Violeta

Kasnauskaitė, Danutė Vaičiulienė ir Egidijus Gečas

Komisijos sekretorius M. Mikutavičius informavo komisijos narius, kad kvorumas yra, galima

pradėti posėdį.

DARBOTVARKĖ:

       1.   Dėl Korupcijos prevencijos aplikacijos sukūrimo paslaugos pirkimo. (M. Mikutavičius).

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Mero 2022 m. birželio 28 d. kreipimosi į Antikorupcinę

komisiją. (R. Gečienė).

3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl korupcijos prevencijos aplikacijos sukūrimo paslaugos pirkimo.

NUTARTA. Komisijos sekretorius M. Mikutavičius informavo, kad korupcijos prevencijos

aplikacijos paslaugos pirkimas yra vykdomas, vyksta pirkimo sąlygų derinimas ir ateinančią savaitę bus

pradėtos viešojo pirkimo procedūros.

            PRITARTA BENDRU SUTARIMU.

2. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Mero 2022 m. birželio 28 d. kreipimosi į

Antikorupcinę komisiją.

        NUTARTA:

1. Pakartotinai kreiptis į Tarybos narius (kas nepateikė paaiškinimo) dėl informacijos apie galimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio

galimo padaryto korupcinio pobūdžio nusikaltimo. 

2. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos surinktą medžiagą perduoti teisėsaugos

institucijoms: Lietuvos Respublikos Prokuratūrai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai.

3. Informuoti Savivaldybės merą Algirdą Meiženį ir administarcijos direktorių Gedeminą Sungailą

apie priimtą sprendimą.

         PRITARTA BENDRU SUTARIMU.

Komisijos pirmininkė                                                                                         Raimundė Gečienė

Posėdžio sekretorius                                                                                         Mindaugas Mikutavičius
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Raimundė Gečienė Tarybos narys

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-12 16:52

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-02 15:00 - 2027-08-01 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Mikutavičius Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-12 16:56

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
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