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Posėdžio pirmininkas Stasys Lekšas, rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos
komisijos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė

Regina

Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji

specialistė.
Posėdyje dalyvauja komisijos nariai: Saulius Barauskis, Kęstutis Bilius,

Romas

Docius, Rimantas Motuzas, Egidijus Ūksas.
Su pateisinama priežastimi posėdyje nedalyvauja Dalia Miklovienė.
Taip pat posėdyje dalyvauja Marijus Macis, Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių
valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Korupcijos prevencijos įstatymo (2002 m. gegužės 28 d. Nr.IX-904) korupcijos
prevencijos priemonių.
2. Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2010 m.
programai ir jos įgyvendinimo priemonių planui.
3. Dėl įgalioto asmens skyrimo informacijos teikimui žiniasklaidai apie komisijos
veiklą, sprendimus.
4. Dėl pranešimo telefonu apie galimai neteisingą priėmimą į darbą jaunimo centre.
1. SVARSTYTA. Korupcijos prevencijos įstatymo (2002 m. gegužės 28 d. Nr.IX904) korupcijos prevencijos priemonės.
Pranešėjas Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininkas Marijus Macis informuoja posėdžio dalyvius, kad jis koordinuoja korupcijos prevencijos
veiklą visoje apskrityje. Korupcijos prevencijos komisijos apskrityje neturi tik Radviliškio
savivaldybė. Pagrindinė komisijos veikla yra analizuoti gautą medžiagą ir siūlyti tolimesnį
sprendimą. Sveikintinas dalykas, kad jūsų savivaldybės komisija yra parengusi 2010 metų
programą.
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Korupcijos prevencijos komisija savo darbe turi vadovautis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu, priimtu 2002 m. gegužės 28 d. Nr.IX-904 bei tarybos priimtu Korupcijos
prevencijos komisijos darbo reglamentu. Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
1. korupcijos rizikos analizė;
2. kovos su korupcija programa;
3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio
korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės
įstaigose, pateikimas;
5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6. visuomenės švietimas ir informavimas;
7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8. kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.
Pranešėjas komentuoja kiekvieną priemonę atskirai. Administracija turėtų reglamentuoti ką
ir kaip vertinti. Dar nepatvirtintas nepriekaištingos reputacijos statusas, ateityje siūlomas atsparumo
testas darbuotojui. Dauguma žmonių neteisingai supranta korupcijos termino sąvoką, dėl ko būna ir
nepagrįstu įtarimų, skundu. Kaip pavyzdys yra gydytojai, nes jie gali paimti iki 1 MGL dydžio
dovaną. Yra paskelbti pasitikėjimo telefonai ir jie turi savo tvarką: daromas pokalbio įrašas,
pokalbis registruojamas.
Vyksta diskusija.
Komisijos narys Romas Docius sako, kad kartais skaitant parengtą sprendimą jaučiamas
kažkieno suinteresuotumas. Manau tokiu atveju, būtent tokį sprendimą, turėtume įvertinti
antikorupciniu požiūriu.
Komisijos narys Rimantas Motuzas siūlo antikorupciniu požiūriu vertinti motyvuotus,
pagrįstus prašymus, ne kažkokią informaciją gandų lygyje. Tai labai atsakingas darbas, nes įtarimai
gali nepasitvirtinti. Mums tai papildomas darbas visuomeniniais pagrindais.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas siūlo rajono spaudoje paskelbti pasitikėjimo telefonus
Vilniuje bei Šiauliuose, rajono Korupcijos prevencijos komisijos narių pavardes. Komisijoje yra
tarybos nariai, kuriuos rinko rajono gyventojai ir puikiai pažįsta.
Komisijos narys Kęstutis Bilius siūlo skelbti tik pavardes, be telefonų numerių, nes kaip
taisyklė atsiras „nuolatinių“ skambintojų. Esant įtarimams dėl korupcijos, asmuo turėtų kreiptis
raštu, nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus reikalingus duomenis.
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NUSPRĘSTA. Korupcijos prevencijos komisijai savo darbe vadovautis Korupcijos
prevencijos įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos darbo
reglamentu.
2. SVARSTYTA. Pritarimas Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos
2010 m. programai ir jos įgyvendinimo priemonių planui.
Komisijos ir šio posėdžio pirmininkas Stasys Lekšas pristato Kelmės rajono savivaldybės
korupcijos prevencijos komisijos 2010 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Marijus Macis pastebi, kad
programoje geriau mažiau punktų, bet kad jie būtų realūs.
NUSPRĘSTA. Pritarti parengtai Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos
komisijos 2010 metų programai ir jos įgyvendinimo priemonių planui (pridedama).
3. SVARSTYTA. Įgalioto asmens skyrimas informacijos teikimui žiniasklaidai apie
komisijos veiklą, sprendimus.
Posėdžio ir komisijos pirmininkas Stasys Lekšas informuoja, kad pagal komisijos darbo
reglamento 25 punktą galima įgalioti komisijos narį, kuris informuos žiniasklaidą apie komisijos
veiklą, sprendimus. Šioms funkcijoms atlikti siūlau įgalioti komisijos narį Egidijų Ūksą.
Komisijos nariai pasiūlytai kandidatūrai pritaria.
NUSPRĘSTA. Įgalioti komisijos narį Egidijų Ūksą teikti informaciją žiniasklaidai apie
komisijos darbą, sprendimus.
4. SVARSTYTA. Pranešimas telefonu apie galimai neteisingą priėmimą į darbą jaunimo
centre.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas informuoja posėdžio dalyvius, kad į jį telefonu
kreipėsi asmuo dėl galimai padarytų pažeidimų organizuojant konkursą darbo vietoms užimti
jaunimo centre, nes internete buvo skelbti 3 etatai, o įdarbinta 4 asmenys, 2 iš jų po 0,5 etato.
Asmuo į mūsų komisiją turėtų kreiptis raštu, tačiau su šio konkurso medžiaga galėtume susipažinti.
NUSPRĘSTA. Pavesti Korupcijos prevencijos komisijos sekretorei Reginai Vaišnorienei
pateikti komisijos pirmininkui šio konkurso organizavimo dokumentų kopijas.

Posėdžio pirmininkas

Stasys Lekšas

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė

