
Antikorupcijos komisijos ataskaita 2010 metų veiklos ataskaita 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-02-05 sprendimu Nr. T1-358 patvirtinta 2008-2011 

metų korupcijos prevencijos programa, pagal kurią buvo įgyvendinimas priemonių planas. 

Siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo galimybės bei sumažinti korupcijos riziką, Šilutės 

rajono savivaldybės taryba priėmė atitinkamus sprendimus. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu T1-1242 yra patvirtintos 

Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų projektų vertinimo taisyklės pagal kurias teisės akto 

projekto rengėjas atlieka antikorupcinį vertinimą, jeigu tai yra susiję su: Savivaldybės turto patikėjimo 

teisės perleidimu, Savivaldybės biudžeto pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu, subsidijų, dotacijų, 

kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramos teikimu, prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ar koncesijos suteikimu ir kitais numatytais 

sprendime atvejais. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-01 įsakymu Nr. A1-215 

paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją bei kontrolę Savivaldybėje. 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimais bei Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentu 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-1319 patvirtinti nuolatinės 

antikorupcijos komisijos įgaliojimai, sudėtis ir sudarymo tvarka. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2010 m. balandžio 29 d. sprendimu patvirtinta Antikorupcijos komisijos sudėtis, kuri sudaryta iš 

atskirų frakcijų, bendruomenės atstovo ir valstybės tarnautojo. 

Atskiru Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.T1-1383 

patvirtintas Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Tarybos narys Darijus Pundžius. 

2010 metų birželio 3 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, 

Antikorupcinės komisijos, Tarybos nariams buvo suorganizuotas seminaras ,,Teisės aktų ir tarybos 

sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas“. Šį seminarą padėjo pravesti Specialiųjų tyrimų 

tarnybos Klaipėdos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas. 

Kaip ir kiekvienais metais III-čiame ketvirtyje atlikta korupcijos tikimybės pasireiškimas. 

Analizuotas korupcijos tikimybės pasireiškimas Šilutės rajono savivaldybės administracijoje vykdant 

konkursus į valstybės tarnautojo pareigas per laikotarpį nuo 2009 metų III ketvirčio iki 2010 metų III 

ketvirčio imtinai. Korupcijos tikimybės analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų metodika. 

Vykdant švietėjišką veiklą korupcijos nepakantumui, Šilutės rajono mokyklose buvo paskelbtas 

rašinio konkursas „Būk sąžiningas“. Visi konkurso prizininkai buvo pagerbti ir apdovanoti Šilutės 

rajono savivaldybės mero įsteigtu prizu - 2011 metų kalendoriais „Šilutei 500“. 

Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija dalyvavo Jurbarko, Pagėgių savivaldybių 

organizuotuose seminaruose, kuriuose buvo stengiamasi įtraukti visų partijų atstovus į bendrą darbą, 

tobulinant kovos su korupcija sistemą.  

Antikorupcijos komisija dalyvavo Seimo parlamentinės grupės „Už piliečių talką kuriant 

Lietuvą be korupcijos“ posėdžiuose, kurie vyko Rusnėje (2010-08-24), Klaipėdoje (2010-12-10). 

Paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija 

organizavo konferenciją „Korupcijos prevencija-skaidrumo link“, kurioje dalyvavo ir mūsų 

Savivaldybės atstovai. 

Šilutės rajono savivaldybėje neužfiksuota skundų (pranešimų) apie valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų korupcinio pobūdžio veikas. 

 

 

 

 


