ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 METUS

Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija pagrinde vadovaujasi 2008-2011 metų
korupcijos prevencijos programa. Ši programa skirta korupcijos prevencinėms priemonėms,
pagal Savivaldybės kompetenciją, įgyvendinti.
Siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo galimybės bei sumažinti korupcijos riziką, Šilutės
rajono savivaldybės taryba 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-15 kadencijos laikotarpiui patvirtino
Antikorupcijos komisijos sudėtį iš 5 asmenų. Į komisijos sudėtį įeina trys tarybos nariai: Darijus
Pundžius- pirmininkas, Algirdas Gečas, Edvardas Vitkauskas, visuomenės atstovas -Romualdas
Jovaiša ir Savivaldybės darbuotoja Jūratė Bandzienė sekretorė.
Komisija, pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybėje valstybės politiką
korupcijos prevencijos srityje.
Pagrindinė Komisijos veiklos forma- posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal reikalą įvyko
septyni antikorupcinės komisijos posėdžiai, jų metu buvo apsprendžiami aktualūs klausimai
susiję su teisės aktų antikorupciniu vertinimu, skundų aiškinimasis, švietėjiškos veiklos
analizavimas ir kiti klausimai. Ataskaitinio laikotarpio eigoje Antikorupcijos komisija gavo tris
skundus, kurie išnagrinėti ir su komisijos išvadomis supažindinti skundų pareiškėjai,
Administracijos direktorius ir Savivaldybės meras.
Antikorupcijos komisija susipažino su Šilutės rajono savivaldybėje atlikta 2011 metais
korupcijos pasireiškimo tikimybės rizika, išduodant licencijas ir leidimus mažmeninei prekybai.
Įgyvendinant korupcijos prevencijos programos tikslus ir uždavinius viena iš pagrindinių
tikslų plėtoti tiesioginį visuomenės ir savivaldybės ryšį antikorupciniais klausimais atlikta
švietėjiška veikla.
2011 metų lapkričio 24 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams,
Antikorupcijos komisijai, Tarybos nariams buvo suorganizuotas seminaras ,,Korupcija
Lietuvoje. Etikos ir interesų konfliktų problemos‘‘ Šį seminarą padėjo pravesti STT Klaipėdos
poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas.
Vykdant švietėjišką veiklą, korupcijos nepakantumui bendruomenės jaunimo tarpe, Šilutės
rajono mokyklose 5-12 klasių mokiniams buvo paskelbtas rašinio konkursas ,,Korupcija jaunimo
akimis‘‘. Nugalėtojai apdovanoti Savivaldybės mero padėkos raštais.
Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija 2011 metų rugsėji 15 d. dalyvavo
Klaipėdoje rengiamoje konferencijoje ,,Korupcijos rizikos valdymas“.
Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija inicijuoja, kad Tarybos sprendimai,
Administracijos direktoriaus įsakymai, viešieji pirkimai, turto privatizavimas, socialinių butų
eilės, licencijų išdavimų sąrašai ir kt. būtų viešinami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt
Ataskaitinio laikotarpio metu antikorupcijos komisija negavo skundų (pranešimų) apie
Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
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