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2023 m. vasario   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

įgyvendindama 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 punktą Šilalės rajono savivaldybės

taryba     n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 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



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

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

savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 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 2022 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.

Administracijos vyriausiasis  specialistas                                                      Mindaugas Mikutavičius



                                                                                                         PRITARTA

                                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės

                                                                                                         tarybos 2023 m. vasario     d.

                                                                                                         Sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2022 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės rajono 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.

Komisija yra sudaryta iš 9 (devynių) komisijos narių. Jos sudėtyje Šilalės rajono

savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos nariai, visuomenės atstovai ir gyvenamųjų vietovių

bendruomenių atstovų, jos veiklai vadovauja komisijos pirmininkė.

2022 metais įvyko 6 (šeši) Antikorupcijos komisijos posėdžiai, komisijos narių posėdžių

lankomumas pateikiamas lentelėje:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Lankė posėdžių/viso vykusių

posėdžių

1. Raimundė Gečienė 6/6

2. Egidijus Gečas 4/6

3. Elvyra Gedeikienė 5/6

4. Violeta Kasnauskaitė 3/6

5. Daiva Mikutavičienė 6/6

6. Gintas Navardauskas 2/6

7. Juozas Raudonius 5/6

8. Danutė Vaičiulienė 4/6

9. Vida  Žemeckienė 4/6

Savivaldybės 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“.

Savivaldybės 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. 2022 metais panešimų

apie korupcinio pobūdžio nusižengimus svetainėje negauta.

Savivaldybės Antikorupcijos komisija 2022 m. vasario 8 d. posėdžio metu (posėdžio

protokolas Nr. AKP-1 (1.38)) tęsė 2021 m. gruodžio 17 d. pradėtą svarstyti klausimą „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės Kontrolės komisijos pirmininko kreipimosi į Antikorupcinę komisiją „Dėl

antikorupcinio  pažeidimo įvertinimo“. Tyrimas 2021 metais  nebuvo baigtas.

2022 m. vasario 9 d. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio metu (posėdžio

protokolas Nr. AKP-2 (1.38)) buvo pritarta Savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų

veiklos ataskaitai ir nutarta teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti.

Savivaldybės Antikorupcinė komisija 2022 m. gegužės 19 d. posėdžio metu (posėdžio

protokolas Nr.AKP-3 (1.38)) nutarė: 1. Nutraukti tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario

Rimanto Rimkaus galimai padaryto antikorupcinio pažeidimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos 2022 m. balandžio 11 d. pateiktą atsakymą Nr. 4-

01-3077 „Dėl informacijos pateikimo“. 2. Teikti Savivaldybės 2022–2025 metų korupcijos

prevencijos programą Savivaldybės tarybai tvirtinti. 3. Pritarti Savivaldybės Antikorupcijos

komisijos nario Egidijaus Gečo siūlymui įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl Savivaldybės

administracijos ir UAB „Atamis“ preliminarią projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros

paslaugų pirkimo sutartį.

http://www.silale.lt
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Savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 m. birželio 22 d. posėdžio metu (posėdžio

protokolas Nr. AKP- 4 (1.38)) nutarta: 1. Atlikti tyrimą dėl Savivaldybės Etikos komisijos 2022 m.

sausio 21 d. priimto galimai neteisingo sprendimo. 2. Į kitą Antikorupcijos komisijos posėdį pakviesti

ir pateikti išsamų paaiškinimą Savivaldybės Etikos komisijos pirmininkę Eriką Gargasę bei

Savivaldybės Tarybos narius Raimundą Vaitiekų, Egidijų Gečą, Akvilę Gargasaitę. 3. Savivaldybės

administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai raštu pateikti informaciją apie Savivaldybės

administracijos patirtas išlaidas samdomiems advokatams dėl Savivaldybės Etikos komisijos 2022

m. sausio 21 d. priimto sprendimo teisėtumo. 4. Papildyti bei patikslinti Savivaldybės 2022–2024

metų korupcijos prevencijos veiksmų planą iki rugpjūčio mėnesio ir teikti Savivaldybės

administracijos direktoriui tvirtinti. Savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos planas

patvirtintas 2022 m. liepos 22 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-575 „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos plano patvirtinimo. 5. Rekomenduota

Savivaldybės administracijos direktoriui nutraukti tolimesnes sutartis su UAB „Atamis“ dėl

projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

Savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 m. liepos 28 d. posėdžio metu (posėdžio

protokolas Nr. AKP-5 (1.38)) buvo nutarta: 1. Pritarta korupcijos prevencijos aplikacijos (filmuko

internete) sukūrimo paslaugos pirkimui ir įpareigoti Antikorupcijos komisijos sekretorių organizuoti

paslaugos pirkimą, kurį vykdys Savivaldybės administracija. 2. Nutraukti pradėtą tyrimą dėl

Savivaldybės Etikos komisijos 2022 m. sausio 21 d. priimto galimai neteisingo sprendimo ir

Savivaldybės administracijos direktoriui ateityje atsakingiau priimti sprendimus dėl teisinės pagalbos

paslaugų pirkimo. 3. Pradėti tyrimą dėl galimo Savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo

Martyno Remeikio padaryto galimai korupcinio pobūdžio nusikaltimo.

Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkė Raimundė Gečienė 2022 m. liepos 21 d.

raštu Nr. AKDS1-10 (1.40) „Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų

įgyvendinimo savivaldybės administracijoje“, kuriuo buvo rekomenduojama ir prašoma

Savivaldybės administracijos direktoriaus: 1. Pavesti Savivaldybės administracijos Centralizuotam

vidaus audito skyriui atlikti auditą dėl korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Savivaldybėje. 2. Paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį, kurio pareigybių

aprašyme dominuotų visos pavyzdiniame pareigų aprašyme nustatytos be išimties taikomos funkcijos

bei pagrindinė funkcija – korupcijai atsparios aplinkos kūrimas, o ne kitos Savivaldybės

administracijai priskirtos funkcijos.

Savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 m. rugsėjo 8 d. posėdžio metu (posėdžio

protokolas Nr. AKP-6 (1.38)) buvo nutarta: 1. Pritarti Savivaldybės vykdomam viešajam pirkimui

dėl aplikacijos programėlės „Korupcija šalia mūsų“. 2. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos

surinktą medžiagą dėl galimo Savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio

padaryto galimai korupcinio pobūdžio nusikaltimo perduoti Lietuvos Generalinei Prokuratūrai ir

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. (Antikorupcijos komisijos pirmininkės 2022 m.

rugsėjo 20 d. raštas Nr. AKSD1-17 (1.40) „Dėl tyrimo medžiagos perdavimo“). Apie šį sprendimą

buvo informuoti Savivaldybės meras bei administracijos direktorius.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba 2022 m. spalio 13 d.

raštu Nr. 4-08-78 „Dėl gauto pranešimo“ informavo: „kad galimo spaudimo Savivaldybės tarybos

nariams, kurį galimai atliko Savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis,

pateiktoje medžiagoje duomenų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nepateikta,

todėl pradėti tyrimą pagal STT kompetenciją nėra teisinio pagrindo“. Apie tai informuoti

Savivaldybės meras bei administracijos direktorius.

Visi Antikorupcijos komisijos posėdžių protokolai skelbiami Šilalės rajono savivaldybės

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

posėdžių protokolai.“

Šilalės rajono savivaldybės Tarybos narė,

Antikorupcijos komisijos pirmininkė                                                               Raimundė Gečienė

http://www.silale.lt
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