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 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija tarybos kadencijos 

laikotarpiui buvo sudaryta iš 7 narių. 2019m. gegužės 31d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr.B-TS-87 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 

sudarymo“ bei  2020m. balandžio 24d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-

384 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019m. gegužės 31d. sprendimo Nr. B-TS-87 „Dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“  2021 

metais komisijos sudėtis buvo tokia: Edita Gaubienė, Savivaldybės tarybos narė (komisijos 

pirmininkė), Arvydas Šlivinskas, Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas), 

Valdas Kamaitis, Savivaldybės tarybos narys, Vitalius Šidiškis, Kybartų seniūnijos Č.Darvino 

seniūnaitijos seniūnaitis, Roma Šilingienė, Šeimenos seniūnijos Gudelių seniūnaitijos seniūnaitė, 

Žydrūnė Blauzdžiūnienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos 

skyriaus vedėja,  Gedeminas Žebertavičius, Virbalio seniūnijos Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijos 

seniūnaitis.  

 2021 m. sausio 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-639  

buvo patvirtintas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris  reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių 

savininkė (dalininkė) yra Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) atsparumo korupcijai 

indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus ir 

tvarką. Savivaldybės mero potvarkiu Antikorupcijos komisijos pirmininkė E.Gaubienė buvo įtraukta 

į vertinimo komisijos sudėtį ir dalyvavo įstaigų vertinime. 

 Atsižvelgiant į pasikeitusį Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą 2021m. 

vasario mėn. 26d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-694 buvo patvirtinti 

naujos redakcijos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatai.   

 2021m. kovo 23d. nuotoliniu būdu vyko Antikorupcijos komisijos posėdis, kurio metu 

komisija svarstė ir pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaitai.  

 Antikorupcijos komisijos nariai turėjo galimybę dalyvauti nuotoliniuose mokymuose. 

Komisijos pirmininkė dalyvavo nuotoliniuose mokymuose: „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“ bei „ Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. 

Interesų konfliktai ir jų valdymas“. 

 Per ataskaitinį laikotarpį pranešimų apie korupcijos apraiškas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijoje, jos įstaigose ir įmonėse  žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu  

(antikorupcija@vilkaviskis.lt) negauta.   

 

                           

  

                          Komisijos pirmininkė                                             Edita Gaubienė 
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