VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 4 d. Nr. T-10-4
Varėna
Posėdis įvyko 2020-12-04, 14:00–14:20 val.
Posėdžio pirmininkas – Ąžuolas Kuprys
Posėdžio sekretorė – Toma Prakopimienė
Dalyvauja 5 komisijos narai: Ąžuolas Kuprys, Valerija Čiurylienė, Irena Paleckienė ir Saulius
Ivanauskas.
Nedalyvauja komisijos nariai: Rasa Kačiurinienė ir Juozas Žėkas.
Posėdis vyko nuotoliniu būdu, Google Meet programoje.
DARBOTVARKĖ:
1. 2020 m. rugsėjo 25 d. gauto piliečio anoniminio skundo – prašymo nagrinėjimas;
2. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl 2020 m. rugsėjo 25 d. gauto piliečio anoniminio skundo – prašymo,
kuriame prašoma pasidomėti specialisto priėmimu į Varėnos rajono savivaldybės administraciją,
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialisto pareigoms eiti. S. Ivanauskas iškėlė klausimą, ar toks
anoniminis skundas yra nagrinėtinas, bei reikalingumą pasidomėti konkurso vykdymo sąlygomis
norint spręsti keliamus klausimus. V. Čiurylienė pažymėjo, kad skundas yra rugsėjo mėnesio,
skunde minimas asmuo jau nebedirba. I. Paleckienė pritarė, kad skundas yra senas ir anoniminis,
todėl atsakymas į jį nebėra aktualus. Komisijos pirmininkas Ą. Kuprys priminė, kad asmuo šioje
vietoje nebedirba, skundas nėra aktualus.
BALSAVO. Komisijos pirmininkas Ą. Kuprys ir visi nariai, Valerija Čiurylienė, Irena
Paleckienė ir Saulius Ivanauskas vienbalsiai pritarė, kad skundas praradęs aktualumą, anoniminis,
todėl nebus nagrinėjamas.
NUTARTA. Skundo – prašymo nenagrinėti, pateikti skundą perdavusiam Tarybos nariui
Marijonui Čapkovskiui atsakymą dėl priimto sprendimo.

2. SVARSTYTA. Komisijos nariai kitų klausimų, pastebėjimų ar pasiūlymų neturėjo. Ą.
Kuprys
pranešė, kad 2020 m. rugsėjo 29 d. Varėnos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-IX-447
pritarė 2019 m. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimui bei užsiminė, kad reikėtų apsvarstyti ataskaitos teikėją, t. y. 2018 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. T-VIII-1107 priimtą Varėnos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos
prevencijos programoje 34 punktą – siūloma ataskaitą teikti Varėnos rajono savivaldybės
administracijai. Komisijos pirmininkas Ąžuolas Kuprys pranešė atsistatydinantis iš komisijos
pirmininko pareigų ir paliekantis Antikorupcijos komisiją.
BALSAVO. Balsavimas dėl svarstytino klausimo nevyko.
NUTARTA. Atsižvelgiant į svarstytiną klausimą nutarimo nebuvo.
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