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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS  KRITERIJŲ APRAŠAS 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės tarnautojų, vykdančių licencijų ir leidimų išdavimą, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas 

 

1. PADARYTA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA. 
                                                                                                                                                     1lentelė 

 

Kriterijai Įvertinimo pagrindimas 

 

A. Korupcinio pobūdžio veika, turinti 

nusikalstamos veikos požymių 

2009-2012 m. neužfiksuota korupcinio pobūdžio veikų, turinčių 

nusikalstamos veiklos požymių 

B. Korupcinio pobūdžio neteisėta veika: 

B.1. Užfiksuota įstaigos vidaus teisės 

aktais 

2009-2012 m. neužfiksuota korupcinio pobūdžio neteisėtų veikų 

B.2. Užfiksuota institucijos veiklos 

kontrolės metu 

Tyrimo metu neužfiksuota korupcinio pobūdžio neteisėtų veikų 

 

                                                                                                                                                   2 lentelė  

    

Balai A.Korupcinio pobūdžio veika, 

turinti nusikalstamos veikos 

požymių 

   B.1. Užfiksuota įstaigos vidaus B.2. Užfiksuota institucijos 

veiklos kontrolės metu 

3 - - - 

2 - - - 

1 - - - 

0 * * * 

 

 

2. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS , UŽDAVINIAI, KONTROLĖ IR PRIEŽIŪROS VYKDYMAS 

 

3 lentelė  

 

A. Valstybės 

tarnautojų funkcijos 

Atskirų valstybės tarnautojų 

funkcijos reglamentuotos 

Atskirų valstybės tarnautojų 

funkcijos reglamentuotos 

Visos įstaigos valstybės tarnautojų 

funkcijos reglamentuotos 

B. Valstybės 

tarnautojų 

uždaviniai 

Atskirų valstybės tarnautojų 

uždaviniai reglamentuoti  

Atskirų valstybės tarnautojų 

uždaviniai reglamentuoti 

Visos įstaigos valstybės tarnautojų 

uždaviniai reglamentuoti 

C. Valstybės 

tarnautojų darbo 

priėmimo  tvarka 

Atskirų valstybės tarnautojų 

darbo tvarka reglamentuota  

Atskirų valstybės tarnautojų 

darbo tvarka reglamentuota 

Visos įstaigos valstybės tarnautojų 

darbo tvarka reglamentuota 

D. Valstybės 

tarnautojų 

sprendimų priėmimo 

tvarka 

Atskirų valstybės tarnautojų 

sprendimų priėmimo tvarka 

reglamentuota neišsamiai 

Atskirų valstybės tarnautojų 

sprendimų priėmimo tvarka 

nereglamentuota  

Visos įstaigos valstybės tarnautojų 

sprendimų priėmimo tvarka 

nereglamentuota  

E. Valstybės 

tarnautojų 

atsakomybė 

Atskirų valstybės tarnautojų 

atsakomybė reglamentuota 

neišsamiai 

Atskirų valstybės tarnautojų 

atsakomybė nereglamentuota 

Visos įstaigos tarnautojų 

atsakomybė nereglamentuota 

 

 

 

 



“     0 A. Valstybės 

tarnautojų 

paskirtis ir funkcijos       

Savivaldybės tarnautojai, vykdantys gyvenamųjų namų ir socialinių būstų administravimą, 

sprendžia klausimus, susijusius su prekyba (verslo liudijimai, viešoji prekyba), 

interaktyvios politikos formavimo sistemos (IPM) ir Paslaugų gaminių kontaktinio centro 

(PGKC) aptarnavimu. Jų funkcijos reglamentuotos išsamiai Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu; Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymu; Lietuvos 

Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2005, Nr.149-5416) Lietuvos Respublikos alkoholio 

kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Lietuvos Respublikos 

tabako kontrolės įstatymas (Žin., Nr. 1996, Nr.11-281, 2003, Nr.117-5317) ,Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir 

mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės 

prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050), Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 

sprendimu Nr. T1-830 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr.383 ,,Dėl 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių 

pardavimo taisyklių patvirtinimo.“(Žin.2004., 53-1799). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1629 ,,Dėl 

prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“(Žin., 2010, 

Nr. 137-7022). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1-287 ,,Dėl 

prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“. (Žin., 2010, Nr. 122-

6230). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170 ,,Dėl kelių 

transporto veiklos licencijavimo“(Žin.,1997, 97-2464). 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin.,2003, Nr.51-2254). Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-11 ,,Dėl šilumos tiekimo 

licencijos formos patvirtinimo“ (Žin., 2007, 23-916). 

Lietuvos Respublikos Finansų ministro 1999 m. birželio 04 d. įsakymo Nr. 146 ,,Dėl ūkio 

subjektų, užsiimančių komercine- ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir 

brangakmeniais, veiklos reglamentavimo“. 

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu (Žin., 2002, Nr.123-5507). Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T1-234 „Dėl kaimo turizmo 

nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo 

tvarkos patvirtinimo“. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-1304 „Dėl 

prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešososiose vietose tvarkos 

aprašo patvirtinimas“. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. Nr.T1-1532 „Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose 

vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ 

     0   B. Valstybės 

tarnautojų uždaviniai       

Savivaldybės tarnautojų, vykdančių licencijų ir leidimų išdavimą uždaviniai reglamentuoti 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybės 

tarnybos įstatymu, Ūkio skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais.( Administracijos 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A2-719 patvirtinti Šilutės rajono 

savivaldybės Ūkio skyriaus pareigybių aprašymai ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-815 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“). 

      0  C. Valstybės 

tarnautojų darbo 

priėmimo tvarka        

Visų savivaldybės tarnautojų, vykdančių valstybės tarnautojo pareigas, darbo priėmimo 

tvarka išsamiai reglamentuota Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu; Lietuvos 

Respublikos Valstybės tarnybos įstatymu, Ūkio skyriaus nuostatais ir pareigybių 

aprašymu 

      0  D. Valstybės 

tarnautojų 

sprendimo priėmimo 

tvarka         

Sprendimų priėmimo tvarkos reglamentuotos ir patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės 

Administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A2-719 Ūkio skyriaus 

nuostatuose  

      0   E. Valstybės 

tarnautojų 

atsakomybė    

Valstybės tarnautojai asmeniškai atsako už savo sprendimus bei veiksmus. Valstybės 

tarnautojas tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymas, poįstatyminiai aktai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 

5 lentelė 

 



  

 

        Balai 

          A.  

Savivaldybės 

tarnautojų 

funkcijos 

           B. 

Savivaldybės 

tarnautojų 

uždaviniai 

         C. 

Savivaldybės 

tarnautojų darbo 

tvarka 

           D. 

Sav. tarnautojų 

sprendimų 

priėmimo tvarka 

          E. 

Savivaldybės 

tarnautojų 

atsakomybė 

3      

2      

1      

0 * * * * * 

 

 

 3. SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLA SUSIJUSI SU LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ 

IŠDAVIMU. 

                                                                                                                                                                     6 lentelė 

 

 Balai                 Kriterijai                            Įvertinimo pagrindas 

     0    A.1. Veiklos vykdymo apimtis   Valstybės tarnautojai vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestas 

funkcijas, t.y. licencijų ir leidimų išdavimai. 

     0   A.2. Veiklos reglamentavimas 

     

Darbuotojų veikla griežtai reglamentuota įstatymais bei Savivaldybės 

tarybos patvirtintomis tvarkomis. Darbuotojų veikla reglamentuota 

pareigybių aprašyme, Ūkio skyriaus veiklos nuostatuose. 

     0   A.3. Veiklos vertinimas  Valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą vertinama kiekvienais metais, pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimą Nr.909 

,,Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės 

tarnautojų vertinimo tvarkos bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo kriterijų‘‘ ir Administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. A1-88 ,,Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijos sudarymo‘‘. 

     1   B.1. Veiklos prevecinė kontrolė      Prevencinė kontrolė atliekama, bet nenustatyta (nereglamentuota) teisės 

aktais. 

     1    B.2. Veiklos lyginamoji kontrolė   Atliekama 

     1     B.3. Veiklos grįžtamoji kontrolė  Atliekama 

     0     B.4. Veiklos išorės subjektų 

kontrolė 

Įstatymo numatyta tvarka. Negauta pranešimų apie tam tikrų (neteisėtų) 

teisių suteikimo(nesuteikimo) 

     0     C.1. Darbuotojų veiklos 

reglamentavimas 

 Veikla yra nustatyta įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir Administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 12 d. įsakymu 

Nr. A2-719 patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Ūkio skyriaus pareigybių 

aprašymai.  

     0     C.2. Darbuotojų veiklos kontrolė  Negauta pranešimų dėl neteisėtos veiklos 

     0     C.3. Darbuotojų veiklos 

vertinimas 

 Darbuotojai vertinami vadovaujantiems numatytais teisės aktais vieną kartą 

metuose. 

     0     D.1. Poveikio sprendimui 

vertinimas 

Pranešimų dėl bandymų paveikti sprendimus negauta. 

     0     D.2. Sprendimo pagrįstumas  Dėl priimtų skirtingų sprendimų panašioms aplinkybėms spręsti negauta.  

     0     D.3. Sprendimų priėmimas   Kontroliuojamos srities visi sprendimai priimami remiantis įstatymais, 

nutarimais ir kitais teisės aktais. 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 



                                                                                                         7 lentelė 

 Balai  A. Veikla  B. Veiklos kontrolė  C. Darbuotojai  D. Sprendimai 

   A.1.  A.2.  A.3. B.1. B.2. B.3. B.4. C.1. C.2. C.3. D.1. D.2. D.3. 

   3                 

   2              

   1              *    *    *           

   0    *    *     *       *    *     *    *     *    *     * 

 

  4. SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ, VYKDANČIŲ LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMUS NAUDOJAMA 

VALSTYBĖS AR TARNYBOS PASLAPTĮ SUDARANTI INFORMACIJA. 

                                                                                                                                                         8 lentelė 

 

 Balai                 Kriterijai                            Įvertinimo pagrindas 

     0    A.1. Veiklos vykdymo apimtis   Atskiri darbuotojai yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir 

konfidencialumo pasižadėjimus bei saugoti asmens duomenų 

paslaptis. 

     0   A.2. Veiklos reglamentavimas 

     

 Darbuotojams nėra keliamas reikalavimas turėti leidimus susipažinti 

ir dirbti su informacija su žyma „Konfidencialiai“, „Riboto 

naudojimo“. 

     0   A.3. Veiklos teisėtumas  Dirbti su tokia informacija paskirti nuolatiniai darbuotojai 

     0   B.1. Informacijos naudojimo 

tvarka     

 2007 m. gegužės 5 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-

489 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacinės 

sistemos apsaugos naudojimo tvarka“. 

     0    B.2. Informacijos naudojimas 

priimant sprendimus 

Darbuotojai sprendimus priima vadovaudamiesi teisės aktais. 

     0     B.3. Disponavimas informacija  Atskiri institucijos darbuotojai susiję su disponavimu tokia 

informacija. 

     0     C.1. Darbuotojų veiklos 

reglamentas 

 Darbuotojų veikla griežtai reglamentuota įstatymais, Savivaldybės 

tarybos patvirtintomis tvarkomis, skyriaus veiklos nuostatais ir 

pareigybių aprašymais. 

     0     C.2. Darbuotojų veiklos kontrolė  Negauta pranešimų dėl neteisėtos veiklos 

     0     C.3. Darbuotojų veiklos    

vertinimas 

 Darbuotojai vertinami įstatymo numatyta tvarka. Pagal situaciją 

skatinami vieną kartą per metus 

 

                                                                                                                                              9 lentelė 

 

Balai A. Veikla B. Veiklos kontrolė C. Darbuotojai 

   A.1.  A.2.  A.3. B.1. B.2. B.3. C.1. C.2. C.3. 

   3             

   2              

   1          

   0 * * * * * * * * * 

                                                                                      

 

5. SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ IŠDUODANČIŲ LICENCIJAS IR LEIDIMUS PAPILDOMAS 

VERTINIMAS  

                                                                                                                                                        10 lentelė 

 

Balai Kriterijai Įvertinimo pagrindas 



Balai Kriterijai Įvertinimo pagrindas 

     1     A . Ar išvardyti veiksmai (veikla) 

atitinka misiją  

 Išvardyti veiksmai (veikla) atitinka misiją, nes vadovaujasi 

įstatymų nustatyta tvarka 

     1   B . Ar išvardyti veiksmai (veikla) 

atitinka strateginius tikslus 

Atitinka strateginius tikslus. Veiksmus (veiklą) numato įstatymai, 

nutarimai, skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymas 

     0   C . Išvardytų veiksmų (veiklos) 

kontrolė    

Veiksmų (veiklos) įgyvendinimą kontroliuoja komisiją sukūrusi 

institucija ir tai veiklai kontroliuoti paskirti darbuotojai. Kilus 

interesų konfliktui gali būti sprendžiama teismo būdu. 

     0   D . Darbuotojų rotacija Teisės aktais tai nenumatyta ir ji netaikoma 

     0   E . Interesų konfliktas Neužfiksuota tokio pobūdžio konflikto 

     0   F . Veiksmų (veiklos) suderina-

mumas su kitais teisės aktais  

Teisės aktų normų pažeidimo neužfiksuotas 

 

                                                                                                                                                  11 lentelė 

 

Balai A B C D E F 

     3                

     2       

     1            *            *     

     0                        *           *            *          * 

 

           6. PAPILDOMI KRITERIJAI                                                                                                                    

                                                                                                                                               12 lentelė 

 

Balai                  Kriterijai                          Įvertinimo pagrindas 

     0    „Vieno langelio“ įgyvendinimo 

principas 

 „Vieno langelio“ principas reglamentuotas vidaus teisės aktais ir 

Savivaldybėje veikia nuo 2010 m. I –mo ketvirčio. 

      2 Profesinio etikos (elgesio) kodekso 

taikymas 

Profesinės etikos (elgesio) kodeksas Savivaldybėje nėra patvirtintas, 

bet vadovaujamasi Vidaus tvarkos taisyklėmis patvirtintomis 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-10-20 d. įsakymu  

Nr. A1-954 

      1 Antikorupcinių programų 

sudarymas ir įgyvendinimas 

Savivaldybės antikorupcinė programa sudaryta 2008-2011m šiuo 

metu ruošiama 2012-2015 metams. Priemonių plano įgyvendinimo 

ataskaitos pateikiamos kiekvienais metais. 

     1 Teisės aktų ir jų projektų 

antikorupcinis vertinimas 

Teisės aktų ir jų projektų vertinimas atliekamas vadovaujantis 

taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2010-02-25 d. sprendimu Nr. T1—1242 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio 

vertinimo taisyklių patvirtinimo“. 

     1 Asmenų, siekiančių eiti (einančių) 

pareigas valstybės ar savivaldybės 

įstaigoje, patikrinimas 

Tikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 

d. nutarimu Nr. 1484 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimo 

tvarkos patvirtinimo.“ 

 

                                                                                                                                                  13 lentelė 

Balai „Vieno langelio“ 

įgyvendinimo 

principas 

Profesinio etikos 

(elgesio) kodekso 

taikymas 

Antikorupcinių 

programų 

sudarymas ir 

įgyvendinimas 

Teisės aktų ir jų 

projektų 

antikorupcinis 

vertinimas 

Asmenų, siekiančių 

eiti (einančių) 

pareigas valstybės ar 

savivaldybės 

įstaigoje, 

patikrinimas. 

    0                                          



Balai „Vieno langelio“ 

įgyvendinimo 

principas 

Profesinio etikos 

(elgesio) kodekso 

taikymas 

Antikorupcinių 

programų 

sudarymas ir 

įgyvendinimas 

Teisės aktų ir jų 

projektų 

antikorupcinis 

vertinimas 

Asmenų, siekiančių 

eiti (einančių) 

pareigas valstybės ar 

savivaldybės 

įstaigoje, 

patikrinimas. 

    2      

    1  * * *  

    0 *                            

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO LAPAS IR DIAGRAMA 

 

 

Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo-(Šilutės 

rajono savivaldybės tarnautojų, vykdančių licencijų ir leidimų išdavimus, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas). 

                                                                                                                                                  14 lentelė 

A. Veikla: Įvertinimo pagrindimas 

0 A.1 Veiklos 

vykdymo apimtis 

(2008-10-01iki 

2011-10-01) 

Šilutės rajono savivaldybės administracija vykdant licencijų ir leidimų išdavimą 

vadovavosi atskirais Administracijos direktoriaus įsakymais  

 2009 m. įsakymai: A1-53 2009-01-26, A1-152 2009-02-25, A1-365 2009-04-15, A1-

463 2009-05-06, A1-484 2009-05-13, A1-609 2009-06-11, A1-620 2009-06-15, A1-

785 2009-08-11, A1-874 2009-09-14, A1-1037 2009-09-16, A1-1188 2009-11-20, A1-

1191 2009-11-24, A1-151, 2009-02-25, A1-364, 2009-04-15, A1-464, 2009-05-06, A1-

693 2009-07-09, A1-611 2009-06-11. 

 2010 m. įsakymai:A1-98 2010-01-29; A1-177 2010-02-17 (2 licencijos), A1-375, 

2010-04-16, A1-482 2010-05-10, A1-484 2010-05-10, A1-601 2010-06-08, A1-677 

2010-06-18 (2 licencijos), A1-871 2010-08-05, A1-1190 2010-10-18, A1-1262 2010-

11-08, A1-483 2010-05-10, A1-601 2010-06-08, A1-872, 2010-08-05, A1-1263 2010-

11-08, A1-95 A1-2010-01-27, A1-881 2010-08-11, A1-1080 2010-09-24. 

 2011 m. įsakymai: A1-283 2011-03-16, A1-367 2011-03-30, A1-397 2011-04-05, A1-

567 2011-05-12, A1-580 2011-05-16, A1-637 2011-05-24, A1-673 2011-05-27; A1-

733 2011-06-13, A1-813 2011-06-27,A1-96 2011-01-27, A1-282 2011-03-16, A1-368 

2011-03-30, A1-369 2011-04-05, A1-568 2011-05-12, A1-638, 2011-05-24, A1-674 

2011-05-27, A1-732 2011-06-13. 

0 A.2. Veiklos 

reglamentavimas 

 Valstybės tarnautojai, atsakingi už licencijų ir leidimų išdavimus, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos 

tabako kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos 

Respublikos turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir 

Savivaldybės tarybos patvirtintomis tvarkomis, skyriaus veiklos nuostatais ir pareigybių 

aprašymais. 

0 A.3. Veiklos 

specifika 

 Veiklos specifika nustatyta LR alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-

1073), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281), 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin. 2003, Nr.51-2254), Lietuvos 

Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr.32-852), Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-815 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 12 31 įsakymu Nr. A2-719 patvirtintuose Ūkio skyriaus nuostatuose 

ir vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymuose.  

B. Veiklos kontrolė:  

1 B.1. Prevencinė 

kontrolė 

Prevencinę kontrolę atlieka Centralizuotas vidaus audito skyrius bei Kontrolės audito 

tarnyba pagal nustatytus savo veiklos planus, kuriuos tvirtina Administracijos 

direktorius ir Taryba. 

1 B.2. Lyginamoji 

kontrolė 

Atliekama 

0 B.3. Grįžtamoji 

kontrolė 

Atliekama 

0 B.4. Išorės subjektų 

kontrolė 

Pranešimų apie tam tikrų neteisėtų teisių suteikimo neužfiksuota 

 



C. Darbuotojai:  

0 C.1. Darbuotojų 

veiklos 

reglamentavimas 

Darbuotojų veikla nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 12 31 

įsakymu Nr. A2-719 patvirtintuose Ūkio skyriaus nuostatuose ir vyriausiųjų specialistų 

pareigybių aprašymuose. 

0 C.2. Darbuotojų 

veiklos kontrolė 

Darbuotojai, vykdantys licencijų ir leidimų išdavimus, tiesiogiai pavaldus Ūkio 

skyriaus vedėjui ir Administracijos direktoriui. 

1 C.3. Darbuotojų 

veiklos vertinimas 

Valstybės tarnautojai vertinami vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.909 ,,Dėl Valstybės 

tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų veiklos vertinimo kriterijų“. 

Administracijos direktoriaus 2010-01-27 įsakymu Nr.A1-88 sudaryta vertinimo 

komisija. Komisija sudaroma dvejiems metams. 

D. Sprendimai  

0 D.1.Poveikio 

sprendimui 

vertinimas 

Pranešimų dėl bandymų paveikti sprendimus negauta 

0 D.2.Sprendimo 

priėmimo tvarka 

Sprendimų priėmimų tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais, LR 

Vyriausybės nutarimais. 

0 D.3. Sprendimų 

priėmimas 

Analizuojamos srities sprendimai priimami  Administracijos direktoriui tvirtinti 

įsakymais. 
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IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS TIKIMYBĖS PASIREIŠKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOJE VYKDANT LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMUS 
 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 

,,Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 2011 m. III ketvirtį atlikta korupcijos 

pasireiškimo tikimybės analizė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota nuo 2008 metų III 

ketvirčio iki 2011 metų IV ketvirčio. 

            Korupcijos pasireiškimo tikimybę išduodant licencijas ir leidimus analizavo Jūratė Bandzienė, 

vyriausioji specialistė mobilizacijai ir korupcijos prevencijai. 

             Korupcijos pasireiškimo tikimybė atlikta dokumentiniu būdu, formaliuoju ir palyginimo 

metodais įvertinant balais. Analizuojant licencijų ir leidimų išdavimus, peržiūrėti Šilutės rajono 

savivaldybės Ūkio skyriaus nuostatai, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, Lietuvos Respublikos 

įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Šilutės savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus 

įsakymai ir kiti teisės aktai, kuriais savo darbe vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas 

funkcijas ir uždavinius. Atrankos principu peržiūrėta dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos 

ir veiklos ataskaitos. Pokalbiuose su Administracijos valstybės tarnautojais analizuotos problemos dėl 

galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe. 

             Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. 

            Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

Ūkio skyriuje išduodant licencijas ir leidimus, paaiškėjo, kad per analizuojamą laikotarpį daugiausia 

licencijų išduota mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais 35 vnt., mažmeninei prekybai tabako 

gaminiams 16 vnt., mažmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais 2 vnt., mažmeninei prekybai 

suskystintomis naftos dujomis 2 vnt., šilumos tiekimui-1vnt., vienkartinės licencijos renginių metu 132 

vnt. Visos išduotos licencijos, leidimai arba licencijos sustabdymas patalpinami elektroninėje 

laikmenoje. Skundų ar pareiškimų dėl netinkamai išduodamų licencijų ar leidimų neužfiksuota. Per 

analizuojamą laikotarpį gauti keli nusiskundimai, gavusių licencijas verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais, dėl lankytojų keliamo triukšmo įstaigos veiklos nakties metu. Šilutės rajono 

savivaldybės administracija į gyventojų skundus reaguoja operatyviai, perspėdama licencijų turėtojus 

apie galimą licencijų sustabdymą ar panaikinimą, todėl per paskutinius trejus metus dėl veiklos 

pažeidimo licencijos nebuvo sustabdytos. Nesklandumai pašalinti pakeitus veiklos pobūdį arba 

mailto:meras@pamarys.lt


sutrumpinus prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Išanalizavus licencijų ir leidimų išdavimą Šilutės 

rajono savivaldybės administracijoje galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje 

maža. 

        Motyvuotos išvados:  

       1. Korupcijos pasireiškimo tikimybė veiklos srityse kyla todėl, kad galiojančiuose įstatymuose, 

poįstatyminiuose ir kituose lokaliniuose teisės aktuose nėra visiškai ir tinkamai reglamentuota 

vykdomų veiklų kontrolė, todėl siūlytina parengti lokalinių teisės aktų projektus, sugriežtinančius 

licencijų ir leidimų išdavimo kontrolę. 

2. Atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybės administracijoje iš esmės yra įgyvendintas ,,vieno 

langelio“ asmenų aptarnavimo principas, rekomenduotume licencijas ir leidimus išduoti per ,,vieną 

langelį“ (pasirašant nustatytos formos žurnaluose). 

 

PRIDEDAMA.    

     1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų aprašas 9 lapai; 

     2. Priedai, 68 lapų. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Bandzienė, (8 441)  79 229, el. p. kpa@pamarys.lt 
 


