
 

Šilutės r. savivaldybės Antikorupcijos komisija gyventojus pakvietė pasikalbėti apie korupciją. Į susitikimą atėjo 5 gyventojai ir 2 
žiniasklaidos atstovai. 

 
Į Antikorupcijos komisijos surengtą susitikimą atėjo penki mūsų rajono gyventojai ir du žiniasklaidos atstovai. 



 
Iš kairės: Antikorupcijos komisijos nariai Jūratė Bandzienė, Sandra Tamašauskienė ir Antanas Kubaitis surengė mažai ką sudominusį susitikimą su rajono gyventojais. 

Kadangi su Antikorupcijos komisijos pirmininke Sandra Tamašauskiene bei jos nariais Antanu Kubaičiu ir Jūrate Bandziene panoro 
susitikti tik minėtieji penki žmonės, renginys buvo labiau panašus į draugišką pabendravimą. S. Tamašauskienė papasakojo apie per metus 
komisijos nuveiktus darbus. 
2016 m. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plane buvo užsibrėžta Savivaldybės interneto tinklalapyje įdiegti ir įgyvendinti 
interaktyvią vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas registracijos sistemą. Ši priemonė įgyvendinta. Užregistruoti vaiką į darželį dabar 
galima Savivaldybės ,,Viename langelyje” arba www.silute.lt nuorodoje ,,Priėmimas į darželius”, naudojantis elektronine paslauga. 
         Atliktas korupcijos apraiškų tikimybės nustatymas Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, vykdant statybų 
leidimų išdavimą, analizuojant laikotarpį nuo 2015 m. pradžios iki 2016 m. liepos. Analizė ir išvados pateiktos Specialiųjų tyrimų tarnybai. 
Antikorupciniu požiūriu įvertinti 61 Tarybos sprendimų projektas ir 2 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kurie numato reguliuoti 



visuomeninius santykius. Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikta informacija dėl dviejų kandidatų, siekiančių eiti atsakingas pareigas 
Savivaldybėje ir t. t. Surengti 5 posėdžiai. Tarp kitų klausimų, svarstyta UAB ,,Statyk pats“ pretenzija, UAB ,,Robrona“ skundas. 
Trumpai peržvelgusi komisijos veiklą ir paaiškinusi, kad su visa ataskaita galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje, S. 
Tamašauskienė pasiūlė pratęsti diskusiją su susitikimo dalyviais. 
         Žemaičių Naumiesčio seniūnijos gyventojas Algimantas Kvietkus atkreipė dėmesį, kad per Snukulių kaimą Žemaičių Naumiesčio 
seniūnijoje tiesiamas kelias būsiąs labai siauras ir praktiškai niekam nereikalingas, nes tame kaime beveik nebėra gyventojų. Jis įžvelgė to 
kelio tiesimo istorijoje korupcijos apraiškų ir perdavė komisijai visą surinktą medžiagą. Antikorupcijos komisijos narys Antanas Kubaitis, pats 
būdamas kelininkas, nieko blogo tiesiant tą kelią neįžvelgia. Pasak jo, padaryta apie pusė darbų, kuriuos padarė UAB „Stamela“. Tiesa, jis 
negalėjo pasakyti, kas ir kada nusprendė, kad kelias pro Snukulius labai reikalingas. 
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