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Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu1,
išnagrinėjome Šilutės rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. R3(2.1.16)-6646 pateiktą
motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT išvada).
Informuojame, kad priėmėme sprendimą šiuo metu neatlikti korupcijos rizikos analizės
veiklos srityse, kurios buvo išanalizuotos KPT išvadoje.

Direktoriaus pavaduotoja

Rūta Kaziliūnaitė

Rokas Rimša, el. p. rokas.rimsa@stt.lt
1

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/qtWntdIDQh (suvestinė redakcija nuo
2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.).
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