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Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) patvirtinta Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T1-127. Komisiją sudarė 6 nariai:  

Romas Remėza, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas); 

Irmantė Batakienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė; 

Virginijus Brezgys, Babrungo seniūnijos Truikių seniūnaitis;  

Danutė Jarašiūnienė, Savivaldybės kontrolierė; 

Judita Stankutė, Savivaldybės tarybos narė; 

Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas. 

Įsigaliojus Vietos savivaldos įstatymo 13, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XII-1887, 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d.  sprendimu Nr. T1-271 buvo sudaryta naujos 

sudėties Antikorupcijos komisija, o Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d.  

sprendimu Nr. T1-301 Komisija papildyta dar dviem nariais, ir šiuo metu yra tokios sudėties: 

Julius Nekrašas, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas);  

Judita Stankutė, Savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);  

Irmantė Batakienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;  

Virginijus Brezgys, Babrungo seniūnijos Truikių seniūnaitis;  

Adelė Gedmontienė, Plungės miesto Laisvės seniūnaitė; 

Danutė Jarašiūnienė, Savivaldybės kontrolierė;  

Ričardas Jocys, Plungės miesto Gandingos seniūnaitis; 

Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas.  

Komisijos uždaviniai:  

  - kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi 

korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai; 

  - teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės įmonėms, Savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų 

nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise; 

- teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų 

įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar 

įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

- skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su 

kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės 

bendruomene ir žiniasklaidos atstovais (bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija, pasiūlymų 

teikimą, reagavimą į gautus pasiūlymus, veiksmų derinimą, metodinės pagalbos teikimą, kitus 

veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti). 

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Plungės rajono 



savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės aktais ir Komisijos 

nuostatais. 

Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos 

komisija posėdžiavo du kartus (2015 m. rugpjūčio 27 d. ir 2015 m. gruodžio 11 d.), svarstė šiuos 

klausimus: 

- naujos redakcijos Antikorupcijos komisijos nuostatų parengimas ir teikimas 

Savivaldybės tarybai tvirtinti; 

- dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Plungės rajono savivaldybėje; 

- dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo išrinkimo; 

- dėl Savivaldybės administracijos atlikto automobilio viešojo pirkimo; 

- kitus organizacinius Antikorupcijos komisijos veiklos klausimus. 

Pagal Komisijos priimtus sprendimus buvo įgyvendinta: 

- pagal Komisijos parengtą projektą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 

24 d. sprendimu Nr. T1-228 buvo patvirtinti naujos redakcijos Antikorupcijos komisijos nuostatai; 

- buvo pasirinkta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo sritis ir atliktas 

patikrinimas „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus 

eismo organizavimas“ srityje; 

- Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja buvo išrinkta Savivaldybės tarybos 

narė Judita Stankutė; 

- Savivaldybės administracijos atlikto automobilio viešojo pirkimo teisėtumo 

nagrinėjimas buvo perkeltas į kitus metus. 

Įvertinus ataskaitinio laikotarpio Komisijos veiklą ir rezultatus, darytina išvada, kad korupcijos 

pasireiškimo užkirtimui svarbus veiksnys yra prevencija ir švietimas. Savivaldybės antikorupcijos 

politika turėtų būti daugiau švietėjiška, pagrįsta tyrimais, apklausomis ir jų analize. Siūloma labiau 

plėtoti tokias veiklas, kaip seminarai, konferencijos tarybos nariams ir Administracijos darbuotojams 

antikorupcijos temomis,  Savivaldybės darbuotojų apklausos, apimančios korupcijos vertinimo bei 

patirties tyrimus. Būtina skatinti negatyvų visuomenės požiūrį į korupciją bei aktyvinti  gyventojų 

dalyvavimą antikorupcinėje veikloje.  

Artimiausi veiklos prioritetai: 

- pagal kompetenciją užtikrinti Plungės rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimą;  

- didesnį dėmesį skirti Plungės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų korupcijos 

pasireiškimo tikimybei įvertinti;  

- siekiant antikorupciniu požiūriu įvertinti Plungės rajono savivaldybės administracijos 

teikiamų paslaugų kokybę, išsiaiškinti gyventojų  nuomonę, jiems užpildant anonimines anketas, ir 

apibendrinti  jų rezultatus. 

 

 

Komisijos pirmininkas                  Julius Nekrašas 

 


