
Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos 2013 metų veiklos ataskaita 

 

 

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 administracijos specialistė Jūratė Bandzienė-komisijos sekretorė (nuo 2013 m. vasario 

mėn. Antikorupcijos komisijos sekretorės funkcijas vykdė Personalo ir teisės skyriaus teisininkė Živilė 

Targonskienė). 

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma - posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Komisija 

posėdžiavo 3 kartus. 

Komisija pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės valstybės politiką 

korupcijos prevencijos srityje, vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Korupcijos 

prevencijos komisijos nuostatais, Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo 

planu. 

2013 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateiktos šios ataskaitos: 

 1) Šilutės rajono savivaldybėje vykdomas Nacionalinės kovos su korupcija programos 2011-2014 

metų priemonių plano įgyvendinimas.  

 2) Šilutės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimas. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija vadovaujasi Antikorupcinio vertinimo nuostatomis ir 

taisyklėmis, vertina teisės akto projektus, kai numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, ir pateikia 

antikorupcinio vertinimo išvadą, nuo 2013 metų pradėti vertinti Administracijos direktoriaus teisės 

aktai. Antikorupciniu požiūriu įvertinta 62 vnt. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų 

ir 15 vnt norminių teisės akto projektų. 

2013 m. III ketvirtį atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė Šilutės rajono savivaldybės 

administracijoje vykdant viešųjų pirkimo vykdymo, organizavimo ir kontrolės srityse, peržiūrėta 

Administracijos, Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, 

kuriais savo darbe vadovaujasi valstybės tarnautojai vykdydami jiems paskirtas funkcijas ir uždavinius. 

Viešųjų pirkimų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir išvada pateikta STT Klaipėdos valdybai. 

Pagal galiojančius teisės aktus Specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateiktos informacijos apie 

keturis asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Savivaldybės įstaigose. 

Viešinant antikorupcinę veiklą Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuorodoje 

,,Gyventojams“-,,Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija apie vykdomas antikorupcines 

prevencijos priemones. Antikorupcijos komisija rajono gyventojams parengė informaciją, kurioje 

nurodyta, kaip elgtis ir kur kreiptis žinant apie vykdomas ar planuojamas vykdyti korupcines veikas.  

2013 metų sausio mėnesį rajono gyventojams pateikta anoniminės apklausos apie sąlyginį 

korupcijos išplitimą Šilutės rajone. Atlikta apklausos analizė ir patalpinta tinklalapyje. 

Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį negavo nei vieno skundo. 

2013 metais Savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasitvirtino 2012-2014 

metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. 

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  

2013 m. IV ketvirtį Šilutės rajono savivaldybės vidaus auditas atliko ,,Korupcijos rizikos 

valdymas”. Su rekomendacijomis, pastabomis ir išvadomis supažindinti Antikorupcinės komisijos 

nariai. 



Antikorupcinis švietimas diegiamas rajono ugdymo įstaigose, pravedamos pamokos 

antikorupciniu ugdymo temomis integruojant į etikos, pilietinio ugdymo, istorijos, ekonomikos, dailės 

mokomuosius dalykus. 

Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį nenustatė korupcijos apraiškų ar korupcinių 

teisės pažeidimų. Komisija ir toliau sieks vykdyti Savivaldybėje korupcijos prevencijos politiką, plėtoti 

prevencijos priemonių sistemą, skatinti bendradarbiavimą su  visuomene korupcijos prevencijos srityje. 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                              Darijus Pundžius 

 

 


