ANYKSCiy RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
VEIKLOS ATASKAITA
2017-03-50 Nr. l-VL-59
(Veiklos laikotarpis 2016-03-22 - 2017-03-31)
Anyksciq rajono savivaldybes Antikorupcijos komisija (toliau - Komisija) buvo patvirtinta
Anyksciq rajono savivaldybes tarybos 2015 m. birzelio 25 d. sprendimu Nr. l-TS-193 (su 2015 m.
liepos 23 d. pakeitimais l-TS-224). Komisija^ sudaro 5 nariai:
Komisijos pirmininkas - Raimundas Razmislavicius, Savivaldybes tarybos narys;
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Audrius Bitinas, Savivaldybes tarybos narys;
Nariai:
Alfrydas Savickas, Savivaldybes tarybos narys;
Zana Loginova, Anyksciq seniunijos bendruomenes atstove (deleguota);
Valentinas Patumsis, Anyksciq seniunijos bendruomenes atstovas (deleguotas).
Komisijos tikslas - jgyvendinti antikorupcijos politik^ Anyksciij rajone. Savo veikloje
Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos jstatymu, Lietuvos Respublikos
nacionaline kovos su korupcija programa, Anyksciq rajono savivaldybes korupcijos prevencijos 20162019 m. programa ir jgyvendinimo priemoniu planu, patvirtintu Anyksciij rajono savivaldybes tarybos
2016 sausio 28 d. sprendimu l-TS-2, Komisijos nuostatais ir kitais teises aktais, reglamentuojanciais
korupcijos prevencijos veikl^.
Per ataskaitinj laikotarpj vyko 3 Komisijos posedziai, kuriuose svarstyti 4 klausimai.
Komisijos vardu parengti ir issiqsti 5 rastai, gauti 5 rastai.
Komisija posedziuose svarste pilietes Marijonos Fergizienes pareiskim^ del galimai
nusikalstamos veikos daugiabuciq administravime Anyksciij mieste. Isnagrinejus sj pareiskim^, buvo
nutarta apklausti UAB Anyksciq komunalinis ukis, del Butq ir kitq patalpq savininkq bendrosios
nuosavybes administravimo nuostatq vykdymo. Gavus atsakymus is UAB Anyksciq komunalinis ukis,
komisija jmones veikloje korupcijos nejzvelge, t.y., pilietes pareiskime minimi faktai nepasitvirtino,
todel toliau sis klausimas tirtas nebuvo.
Kitas komisijos svarstytas klausimas del nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas,
nepriziurimas, taip pat apleistas vertinimo sajasq sudarymo. Antikorupcijos komisijos pirmininkui kilus
jtarimui, kodel Administracijos direktore 2016 metais nepateike Savivaldybes Tarybai nekilnojamojo
turto vertinimo sajasq, kurie yra nenaudojami, nepriziurimi ir apleisti, kaip tai numatyta Anyksciq
rajono savivaldybes Tarybos 2013 m. geguzes 30 d. sprendime l-TS-173, buvo rastisku paklausimu
kreiptasi } Savivaldybes administracijos direktore^ Gavus atsakymus j rastiskus bei zodziu uzduotus
klausimus, komisija antikorupcijos nejzvelge, taciau Administracijos direktorei rekomendavo atlikti
Nekilnojamojo turto vertinimo komisijos tarnybinj patikrinim^, kad butq laikomasi tvarkos, numatytos
2013 m. geguzes 30 d. sprendime.
Sekantis klausimas svarstomas komisijos posedyje buvo del Kurkliq pagrindines mokyklos
direktores veiksmq perkant mokiniams uniforminius svarkus ir kaklaraiscius. Sios mokyklos vieno
mokinio tevelis kreipesi j Savivaldybes mera^ su skundu del mokyklos direktores Jurates Kasinskienes
veiksmq, kuriuose jis galimai jzvelge korupcij^. Komisijai, gavus rastisk^ atsakym^ ir kitus

dokumentus is mokyklos direktores, korupcijos pozymivj nenustate ir sis klausimas toliau nagrinejamas
nebuvo.
4 klausimas pradetas, bet nebaigtas nagrineti komisijos posedyje, del buvusio Administracijos
direktoriaus Viliaus Juodelio veiksmij, pasirasant papildom^ susitarim^ su UAB ,,Anrestas". Siij metij
kovo 21 dien^ komisija gavo Anyksciij rajono savivaldybes administracijos direktoriaus Audroniaus
Galisankos rasta^ kuriame prasoma antikorupciniu poziuriu jvertinti 2015 m. kovo 30 d. papildom^
susitarim^ del Troskunu Kazio Inciuros vidurines mokyklos pastato rekonstravimo II etapo darbi}
pasirasiusio, buvusio savivaldybes administracijos direktoriaus, Viliaus Juodelio veiksmq. Komisija
vienbalsiai pritare j sekantj posedj pasikviesti patj Viliq Juodelj ir isklausyti jo paaiskinim^.
Antikorupcijos komisijos veikla remiasi nuostata, kad sekminga kova su korupcija jmanoma
tik derinant prevencines ir svieciam^sias priemones. Todel siekiant vykdyti antikorupcinj visuomenes ir
jaunimo svietima^ 2016 m. gruodzio 9 d. minint Tarptautine antikorupcijos diena^ Komisijos narys
Audrius Bitinas skaite paskait^ Anyksciq J. Biliuno gimnazijoje.
Pasiulymai:
Laikantis nuostatos, kad korupcijos uzkirtimui svarbus veiksnys yra prevencija ir svietimas,
Savivaldybes antikorupcijos politika turetu buti daugiau svietejiska, pagrjsta tyrimais, apklausomis ir jij
analize. Siuloma labiau pletoti tokias veiklas, kaip seminarai, konferencijos tarybos nariams ir
administracijos darbuotojams antikorupcijos temomis, savivaldybes darbuotojij apklausos, apimantys
korupcijos vertinimo bei patirties tyrimus. Butina didesnj demesj skirti priestaringesnio visuomenes
poziurio j korupcij^ skatinimui bei aktyvumui antikorupcineje veikloje.
Artimiausi veiklos prioritetai:
S pagal kompetencij^ uztikrinti Anyksciij rajono savivaldybes 2016-2019 metu korupcijos
prevencijos programos jgyvendinim^,
v^ istirti bet koki^ informacij^ (taip pat ir anoniminej del korupcinio pobudzio veiksmi} atlikimo ar
neveikimo,
•S siekiant antikorupciniu poziuriu jvertinti Anykscii} rajono savivaldybes administracijos
teikiamu paslaugi} kokybe, issiaiskinti gyventojij nuomone^ pildant anonimines anketas ir
apibendrinant ji} rezultatus.
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