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Posėdžio pirmininkas –Kęstutis Kracniskas, Kalvarijos savivaldybės Antikorupcinės komisijos
pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Vilija Remeikienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo: komisijos nariai Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Gintaras
Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Vilma Mikulskienė, Kalvarijos seniūnaitė,
Mantas Čėsna, Socialinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl informacijos pateikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai apie
VšĮ Kalvarijos PSPC darbo veiklą.
2. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos už 2015 metus svarstymo, pritarimo.
3 Dėl Kalvarijos savivaldybės pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos užtikrinimo.
4 Kiti klausimai.
1

SVARSTYTA. Informacijos pateikimas LR sveikatos apsaugos ministerijai apie VšĮ
Kalvarijos PSPC darbo veiklą.

Komisijos nariai išklausė Manto Čėsnos paaiškinimo dėl anoniminio prašymo LR sveikatos
apsaugos ministerijai „patikrinti Kalvarijos poliklinikos darbo veiklą“. Informuoja, kad buvo
pateikti užklausimai į VšĮ Kalvarijos ligoninę ir į Kalvarijos PSPC. Gauti atsakymai iš
ligoninės ir Kalvarijos PSPC.
Skundas dėl prašyme minimos darbuotojos įdarbinimo nepasitvirtino, nes minėta darbuotoja
ligoninėje dirba nuo 1991 m. rugsėjo 01 d., kai ligoninei vadovavo kitas asmuo.
Dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymui terminų nėra, nes teisės aktai
neapibrėžia laiko, per kurį reikia nustatyti. Kadangi skundas anoniminis, jis nevertinamas.
Komisija išklausius Manto Čėsnos paaiškinimo:
NUTARTA: Pavesti Mantui Čėsnai, Socialinių reikalų skyriaus vyriausiam specialistui,
informuoti ministeriją, kad prašyme pateikta informacija nepasitvirtino.
2. SVARSTYTA: Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos už 2015 metus svarstymas,
pritarimas.

Komisijos nariai išklausė Kęstučio Krasnicko, Antikorupcinės komisijos pirmininko,
Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano ataskaitą už 2015 metus. Išklausius ir aptarus komisija ataskaitai pritarė
vienbalsiai.
NUTARTA: Ataskaitai pritarti ir paskelbti savivaldybės interneto puslapyje.
3. SVARSTYTA: Kalvarijos savivaldybės pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos
užtikrinimas.
Kętutis Krasnickas, komisijos pirmininkas, kalba, kad, peržiūrėjus savivaldybės pavaldžių
įstaigų interneto svetaines korupcijos prevencijos srityje, yra trūkumų. Gintaras
Zavistauskas kalba, kad aptarus tekstą būtina duoti terminą, per kurį įstaigos informuotų
komisiją apie savo darbus korupcijos prevencijos srityje. Komisija aptarė tekstą. Vyko
diskusijos, prieštaraujančių nebuvo.
NUTARTA: Pavesti visoms savivaldybei priklausančioms įstaigoms informaciją išsiuntinėti
Antikorupcijos komisijai.
4. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Kęstutis Krasnickas, komisijos pirmininkas, kalba, kad gautas Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybos 2016 m. kovo 9 d. raštas apie Antikorupcijos komisijos darbą
savivaldybėje. Komisija aptarė klausimus, kurie atspindi Antikorupcinę veiklą
savivaldybėje.
NUTARTA: Įpareigoti komisijos sekretorę parengti atsakymą ir jį išsiųsti elektroniniu
paštu.
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