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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS ŠILUTĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE
ANALIZĖ

Šilutė
2014 m.

2

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KRITERIJŲ APRAŠAS
KORUPCIJOS TIKIMYBĖS PASIREIŠKIMO VERTINIMAS ŠILUTĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
BEI MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO
1. PADARYTA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA.
1 lentelė
Kriterijai

Įvertinimo pagrindimas

2012 m.-2014 m. nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio veikų,
A. Korupcinio pobūdžio veika,
turinčių nusikalstamos veikos faktų.
turinti nusikalstamos veikos
požymių
B. Korupcinio pobūdžio neteisėta veika:
B.1. Užfiksuota įstaigos vidaus teisės 2012 m.-2014 m. korupcinio pobūdžio neteisėtų veikų vidaus teisės
aktais neužfiksuota.
aktais
Tyrimo metu korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, teisės
B.2. Užfiksuota institucijos veiklos
pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar
kontrolės metu
kitokia atsakomybė neužfiksuota.

Balai

3
2
1
0

A.Korupcinio pobūdžio veika,
turinti nusikalstamos veikos
požymių
*

B.1. Užfiksuota įstaigos
vidaus
*

2 lentelė
B.2. Užfiksuota
institucijos veiklos
kontrolės metu
*

2. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS , UŽDAVINIAI, KONTROLĖS AR PRIEŽIŪROS VYKDYMAS
3 lentelė
A. Valstybės tarnautojų Valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau –
tarnautojai), funkcijos reglamentuotos Švietimo skyriaus, Švietimo įstaigų ir
funkcijos
Socialinės paramos skyriaus nuostatuose ir pareigybių aprašymuose.
B. Valstybės tarnautojų Tarnautojų uždaviniai reglamentuoti skyriaus nuostatuose ir pareigybių
aprašymuose.
uždaviniai
C. Valstybės tarnautojų Tarnautojų darbo priėmimo tvarka reglamentuota.
darbo priėmimo tvarka
D. Valstybės tarnautojų Tarnautojų sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota.
sprendimų
priėmimo
tvarka
E. Valstybės tarnautojų Tarnautojų atsakomybė reglamentuota.
atsakomybė

3

A. Valstybės tarnautojų

0

paskirtis ir funkcijos

4 lentelė
Tarnautojai pavestas funkcijas vykdo vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatymu; Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. T1-422, Šilutės administracijos
direktoriaus 2009-05-15 įsakymu Nr.A1-512 ir Šilutės administracijos
direktoriaus 2014-01-27 įsakymu Nr. A1-125

0

B. Valstybės tarnautojų
uždaviniai

Tarnautojų uždaviniai reglamentuoti Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-815 ,,Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“; Šilutės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-30 įsakymu
Nr. A2-153,,Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus
nuostatai“ ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2012-09-28 įsakymu Nr. A2-792 ,,Šilutės rajono Švietimo skyriaus
nuostatai“.

0

C. Valstybės tarnautojų
darbo priėmimo tvarka

Visų savivaldybės administracijos tarnautojų priėmimo į darbą tvarka
išsamiai reglamentuota Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme, Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus nuostatuose ir
Socialinio skyriaus pareigybių aprašymuose.

0

Sprendimų priėmimo tvarkos reglamentuotos ir patvirtintos Šilutės
D. Valstybės tarnautojų
sprendimų priėmimo tvarka rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Šilutės
rajono savivaldybės Švietimo skyriaus nuostatais ir Socialinio skyriaus
pareigybių aprašymuose. Tarnautojams nėra suteikti įgaliojimai
savarankiškai priimti sprendimus..

0

E. Valstybės tarnautojų
atsakomybė

A.
Balai

Savivaldybės
tarnautojų
funkcijos

Tarnautojai asmeniškai atsako už savo veiksmus. Tarnautojų tarnybinę
ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymas, poįstatyminiai aktai, Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas.

B.
Savivaldybės
tarnautojų
uždaviniai

C.

D.

Savivaldybės
tarnautojų
darbo tvarka

5 lentelė
E.

Sav. tarnautojų Savivaldybės
sprendimų
tarnautojų
priėmimo tvarka atsakomybė

3
2
1
0

*

*

*

*

*
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3. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLA SUSIJUSI SU
MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMU ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BEI MOKINIŲ NEMOKAMO
MAITINIMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMU
6 lentelė
Balai

Įvertinimo pagrindas

Kriterijai

0

A.1. Veiklos vykdymo apimtis Tarnautojų veikla susijusi su maitinimo paslaugų organizavimu,
planavimu, dalyvavimu vykdyme.

0

A.2. Veiklos reglamentavimas

Savivaldybės administracijos veikla reglamentuota 2009 m. sausio 29
d. sprendimu Nr.T1-815,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės
administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“. Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. T1-422, Šilutės
administracijos direktoriaus 2009-05-15 įsakymu Nr.A1-512 ir Šilutės
administracijos direktoriaus 2014-01-27 įsakymu Nr. A1-125.

0

A.3. Veiklos vertinimas

Tarnautojų tarnybinė veikla įvertinama 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“. Administracijos direktoriaus
įsakymu dvejiems metams sudaryta vertinimo komisija.

1

B.1. Veiklos prevencinė
kontrolė

Prevencinė kontrolė atliekama.

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 raštiškų pranešimų apie tam tikrų
(neteisėtų) teisių suteikimo(nesuteikimo).

0

C.1. Darbuotojų veiklos
reglamentavimas

Veikla yra nustatyta įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir “. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24
sprendimu Nr. T1-422, Šilutės administracijos direktoriaus 2009-0515 įsakymu Nr.A1-512 (galiojantis buvo iki 2014-01-27) Šilutės
administracijos direktoriaus 2014-01-27 įsakymu Nr. A1-125 ir
darbuotojų patvirtintais pareigybių aprašymais.

0

C.2. Darbuotojų veiklos
kontrolė

Negauta pranešimų dėl neteisėtos veiklos

0

C.3. Darbuotojų veiklos
vertinimas

Tarnautojai vertinami vadovaujantis numatytais teisės aktais vieną
kartą metuose.

0

D.1. Poveikio sprendimui
vertinimas

Pranešimų dėl bandymų paveikti sprendimus negauta.

5

Balai

Įvertinimo pagrindas

Kriterijai

0

D.2. Sprendimo pagrįstumas

Dėl priimtų skirtingų sprendimų panašioms aplinkybėms spręsti
negauta.

0

D.3. Sprendimų priėmimas

Kontroliuojamos srities visi sprendimai
įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais.

A.1.

A.2.

C. Darbuotojai

7 lentelė
D. Sprendimai

B.4.

C.1.

D.1.

*

*

B. Veiklos kontrolė

Balai A. Veikla
A.3.

B.1.

B.2.

B.3.

*

*

priimami

C.2.

C.3.

D.2.

remiantis

D.3.

3
2
1
0

*
*

*

*

*

*

*

*

*

4. SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ, VYKDANČIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ
ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BEI MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE
ORGANIZAVIMĄ NAUDOJAMA VALSTYBĖS AR TARNYBOS PASLAPTĮ SUDARANTI
INFORMACIJA.
8 lentelė
Balai
Kriterijai
Įvertinimo pagrindas
0

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

Atskiri tarnautojai yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir
konfidencialumo pasižadėjimus bei saugoti asmens duomenų
paslaptis

1

A.2. Veiklos reglamentavimas

Tarnautojams nėra keliamas reikalavimas turėti leidimus
susipažinti ir dirbti su informacija su žyma „Konfidencialiai“,
„Riboto naudojimo“.

0

A.3. Veiklos teisėtumas

Nėra darbuotojų, dirbančių su tokia informacija, nes šioje
srityje nėra poreikio.

0

B.1. Informacijos naudojimo
tvarka

Vadovaujamasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
(Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)

0

B.2. Informacijos naudojimas
priimant sprendimus

Tarnautojai sprendimus priima vadovaudamiesi teisės aktais,
suderindami su Švietimo skyriaus vedėju ir Socialinės
paramos skyriaus vedėju.

0

B.3. Disponavimas
informacija

Tarnautojai disponuoja gaunama ir teikiama informacija.

6

Balai

Įvertinimo pagrindas

Kriterijai

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 darbo
rezultatus skatinami vieną kartą per metus.
9 lentelė

Balai

B. Veiklos kontrolė

A. Veikla
A.1.

A.2.

A.3.

B.1.

B.2.

C. Darbuotojai

B.3.

C.1.

C.2.

C.3.

3
2
1

*

0

*

*

*

*

*

*

*

*

5. SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ VYKDANČIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ
ŠVIETIMO

ĮSTAIGOSE

BEI

MOKINIŲ

NEMOKAMO

MAITINIMO

MOKYKLOSE

ORGANIZAVIMĄ PAPILDOMAS VERTINIMAS
10 lentelė
Balai

Kriterijai

Įvertinimo pagrindas

0

A . Ar išvardyti veiksmai (veikla) Išvardyti veiksmai (veikla) atitinka misiją, nes vadovaujasi
įstatymų nustatyta tvarka
atitinka misiją

1

B . Ar išvardyti veiksmai (veikla)
atitinka strateginius tikslus

Atitinka strateginius tikslus. Veiksmus (veiklą) numato
įstatymai, nutarimai, sprendimai, įsakymai, skyriaus
nuostatai, pareigybių aprašymai.

0

C . Išvardytų veiksmų (veiklos)
kontrolė

Veiksmų
(veiklos)
Administracija ir tai
darbuotojai.

įgyvendinimą
kontroliuoja
veiklai kontroliuoti paskirti

0

D . Darbuotojų rotacija

Teisės aktais tai nenumatyta ir ji netaikoma

0

E . Interesų konfliktas

Neužfiksuota tokio pobūdžio konflikto

0

F . Veiksmų suderinamumas su
kitais teisės aktais

Sprendimų, prieštaraujančių teisės aktams, nenustatyta.

7

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. Administracijos direktoriaus 2010-02-03 įsakymas Nr.
A1-121

1

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

2

Antikorupcinių programų
sudarymas ir įgyvendinimas

Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos
programa ir priemonių įgyvendinimo planas buvo
patvirtintas 2012-03-29 sprendimu Nr. T1-377 (nebegalioja).
2014 m. Korupcijos prevencijos programa ir priemonių
įgyvendinimo planas pakoreguotas ir patvirtinta Tarybos
2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-Priemonių plano
įgyvendinimo ataskaitos pateikiamos kiekvienais metais.

1

Teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ir jų projektų vertinimas atliekamas. Šilutės
rajono savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimu Nr. T11242 buvo patvirtinta teisės aktų vertinimo metodika,
įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-12
nutarimui Nr.243 teisės aktų projektai vertinami pagal
nurodytus reikalavimus.

8

Balai
0

Įvertinimo pagrindas

Kriterijai
Asmenų, siekiančių eiti
(einančių) pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje,
patikrinimas

Asmenys siekiantys eiti (einančių) pareigas savivaldybės
administracijoje
tikrinami
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.“
2012 m dėl siekiančio eiti Administracijos direktoriaus
pavaduotojo pareigas Vyganto Kamarausko, dėl siekiančio
eiti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas
Alvydo Šimelionio ir siekiančio eiti Viešosios įstaigos
Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo
gydytojo pareigas Liutauro Indriuškos.
2013 m. dėl siekiančio eiti Administracijos direktoriaus
pavaduotojo pareigas Inesos Murauskienės, dėl siekiančio
eiti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas
Alinos Overlingaitės.
2014 m. Dėl siekiančio eiti Administracijos direktoriaus
pareigas -Sigito Šepučio ir dėl siekiančio eiti Administracijos
direktoriaus pavaduotojo pareigas Raimundo Ambrozaičio

13 lentelė
Balai

„Vieno langelio“ Profesinio
įgyvendinimo
etikos (elgesio)
principas
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
2

*

1
0

*

*

9

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO LAPAS IR DIAGRAMA
Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo

0

A. Veikla:
A.1 Veiklos
vykdymo apimtis
(2012-01-01-201409-01)

0

A.2. Veiklos
reglamentavimas

0

A.3. Veiklos
specifika

B. Veiklos kontrolė:
1
B.1. Prevencinė
kontrolė
1
B.2. Lyginamoji
kontrolė
0
B.3. Grįžtamoji

14 lentelė
Įvertinimo pagrindimas
Šilutės rajono savivaldybės administracija vykdant maitinimo paslaugų
organizavimą švietimo įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose
organizavimą buvo priimti šie teisės aktai:
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimas Nr. T1-422
Administracijos direktoriaus įsakymai ,,Dėl lėšų mokiniams nemokamai
maitinti“.
2012 m.
2012-01-05 A1-30; 2012-01-30 A1-144; 2012-02-07 A1-183; 2012-02-27 A1264; 2012-03-06 A1-290; 2012-03-28 A1-369; 2012-04-04 A1-393; 2012-0426 A1-497; 2012-05-08 A1-538; 2012-06-06 A1-699; 2012-09-03 A1-1027;
2012-09-27 A1-1083; 2012-10-05 A1-1107; 2012-10-29 A1-1201; 2012-11-07
A1-1237; 2012-11-28 A1-1335; 2012-12-05 A1-1373; 2012-12-28 A1-1453.
2013 m.
2013-01-07 A1-15; 2013-01-27 A1-98; 2013-02-14 A1-158; 2013-02-27 A1218; 2013-03-06 A1-240; 2013-03-28 A1-310; 2013-04-04 A1-338; 2013-0426 A1-428; 2014-05-06 A1-461; 2013-05-29 A1-559; 2013-06-06 A1-581;
2013-09-09 A1-946; 2013-09-26 A1-1005; 2013-10-08 A1-1054; 2013-10-28
A1-1140; 2013-11-07 A1-1172;2013-11-27 A1-1258; 2013-12-04 A1-1292;
2013-12-23 A1-1421.
2014 m.
2014-01-08 A1-32; 2014-01-29 A1-132; 2014-02-06 A1-176; 2014-02-27 A1259; 2014-03-06 A1-300; 2014-03-25 A1-370; 2014-04-09 A1-435; 2014-0428 A1-515; 2014-05-07 A1-555; 2014-05-27 A1-686; 2014-06-03 A1-734;
Tarnautojai, atsakingi už maitinimo paslaugų organizavimą švietimo įstaigose
bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos
vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Socialinės paramos
mokinių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šilutės rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais; Socialinės paramos, Švietimo skyriaus, Švietimo įstaigų
veiklos nuostatais ir pareigybių aprašymais.
Veiklos specifika nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymu, Socialinės paramos mokinių įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014-02-19 nutarimu Nr. 171, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24
sprendimu Nr. T1-422, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais; 2009-05-15 Nr. A1-512, 2014-01-27 Nr. 125. Socialinės paramos,
Švietimo skyriaus ir Švietimo įstaigų veiklos nuostatais ir pareigybių
aprašymais.
Prevencinę kontrolę atlieka Savivaldybės administracija, Centralizuotas vidaus
audito skyrius, Kontrolės ir audito tarnyba.
Atliekama
Atliekama

10

B. Veiklos kontrolė

A. Veikla

A.1.Veiklos
vykdymo apimtis

Balai

Sprendimų priėmimų tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
Analizuojamos srities sprendimai tvirtinami Šilutės rajono savivaldybės tarybos
sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais

B.1.Prevencinė
kontrolė

0

A.2 Veiklos
reglamentavimas

0

Pranešimų dėl bandymų paveikti sprendimus negauta.

15 lentelė
D. Sprendimai

C. Darbuotojai

D.3 Sprendimų
priėmimas

D. Sprendimai
D.1.Poveikio
sprendimui vert.
D.2.Sprendimo
priėmimo tvarka
D.3. Sprendimų
priėmimas

0

D.1. Poveikio
sprendimui
vertinimas
D.2.Sprendimo
pagrįstumas

C.3. Darbuotojų
veiklos
vertinimas

C.3. Darbuotojų
veiklos vertinimas

1

C.1.Darbuotojų
veiklos
reglamentavimas
C.2.Darbuotojų
veiklos kontrolė

C.2. Darbuotojų
veiklos kontrolė

B.4.Išorės subjektų
kontrolė

0

Darbuotojų veikla nustatyta Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-04-30 įsakymu Nr. A2-153 ,,Šilutės rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus nuostatai“ ir Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. A2-792 ,,Šilutės rajono
Švietimo skyriaus nuostatai“. Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010-04-26 įsakymu Nr. A2-141, patvirtintuose pareigybių
aprašymuose.
Darbuotojai, organizuojantys bei atliekantys šias funkcijas tiesiogiai pavaldūs
skyriaus vedėjams. Už Švietimo įstaigose organizuojamą maitinimo veiklą
atsako įstaigos vadovas. Administracijos direktoriaus pavaduotojas kontroliuoja
mokinių maitinimo organizavimą ir nemokamą maitinimą.
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 įsakymu dvejiems metams sudaroma vertinimo
komisija.

B.3 Grįžtamoji
kontrolė

C. Darbuotojai:
0
C.1. Darbuotojų
veiklos
reglamentavimas

Atsižvelgiant į vykdomas maitinimo paslaugų organizavimu švietimo įstaigose
bei nemokamo maitinimo mokyklose organizavimo procedūras kontroliuoti gali
Valstybės kontrolės ir audito tarnybos, Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba bei Visuomenės sveikatos centras.

A.3. Veiklos
specifika

0

B.2. Lyginamoji
kontrolė

kontrolė
B.4. Išorės
subjektų kontrolė

3
2
1
0

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 227, faks. (8 441) 53 840, el. p.
meras@pamarys.lt
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

2014-10-23 Nr. R3-(2.1.16)-

IŠVADA
KORUPCIJOS TIKIMYBĖS PASIREIŠKIMO VERTINIMAS ŠILUTĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
BEI MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ Šilutės
rajono savivaldybėje 2014 metų III ketvirtį atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė Šilutės
rajono savivaldybės maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose bei mokinių nemokamo
maitinimo mokyklose.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota nuo 2012 metų I ketvirčio iki 2014 metų IV
ketvirčio. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų
saugos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bandzienė.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą vadovautasi Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis
Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis
Savivaldybėms yra priskirtos savarankiškos funkcijos, kaip maitinimo paslaugų organizavimas
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
lavinimo programas. Taipogi vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7
straipsnio nuostatomis Savivaldybės vykdo valstybės perduotas funkcijas: mokinių nemokamo
maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse
mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba
gyvenančių savivaldybės teritorijoje.
Šilutės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama maitinimo paslaugų organizavimą ir
mokinių nemokamo maitinimą švietimo įstaigose, vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2009-03-26 Nr. T1-888
,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2012-05-24 Nr. T1422 ,,Dėl nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Administracijos direktoriaus
įsakymais: 2008-11-10 Nr. A1-962 ,,Dėl patiekalų gamybos išlaidų apmokėjimo įmonėms,
organizuojančioms nemokamą maitinimą, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2009-05-15 Nr. A1-512 ,,Dėl
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mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“; 2010-01-07 Nr. A1-17 ,,Dėl mokinių nemokamo
maitinimo“; 2014-01-27 Nr. A1-125 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“.
Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius vadovaujasi Administracijos direktoriaus 201209-28 įsakymu Nr. A2-792 patvirtintais nuostatais ir atlieka funkcijas, susijusias su sąlygų organizuoti
vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose
sudarymu.
Socialinės ir paramos skyrius vadovaujasi Administracijos direktoriaus 2010-04-30 įsakymu Nr.
A2-153 patvirtintais nuostatais. Socialinė parama mokiniams yra valstybės deleguota funkcija, kuriai
vykdyti yra skiriama speciali tikslinė dotacija iš Valstybės biudžeto. Lėšos valstybės deleguotai
funkcijai socialinei paramai mokiniams gaunamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
skiriamos Socialinės paramos skyriui (asignavimų valdytojas). Socialinę paramą mokiniams sudaro
nemokamo maitinimo skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis. Taigi, nemokamas moksleivių
maitinimas yra viena iš sudėtinių socialinės paramos mokiniams dalių.
Analizuojant Šilutės rajono savivaldybės maitinimo paslaugų organizavimą švietimo įstaigose bei
mokinių nemokamo maitinimo mokyklose peržiūrėtos mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartys,
maitinimo paslaugų techninė specifikacija, mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašai, paraiškos
dėl mokinių nemokamo maitinimo, paraiškos dėl mokinių maitinimo, klasės mokinių maitinimo
apskaitos tabeliai, mokinių maitinimo valgykloje tvarkos aprašai.
2012 metais Šilutės rajone mokinių maitinimas buvo organizuojamos 23 bendrojo
lavinimo mokyklų ir jų skyriuose, nemokamą maitinimą gavo 3078 vaikai, maitinimui išleista 1878,8
tūkst. litų. 2013 metais mokinių maitinimas organizuotas 22 bendrojo lavinimo , nemokamą maitinimą
gavo 1432 vaikai, maitinimui išleista 1025,1 tūkst. litų (iki 2014-10.01).
Daugumoje mokyklų mokinių maitinimo paslaugas nuo 2010 metų teikia viešoji įstaiga
„Kretingos maistas“, kuriai perduotos naudoti mokyklų valgyklų, virtuvių įranga ir pagalbinės patalpos.
2012-01-30 organizuojant supaprastinto atviro konkurso Šilutės rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugas viešoji įstaiga „Kretingos maistas (pirkimo Nr.
116625) maitinimo organizavimo išlaidas pasiūlė su 0 procentu, kas neatitiko konkurso sąlygų.. Iškilus
nesutarimams UAB ,,Smulkus verslas“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį. (Teismo
sprendimas pridedamas).
Peržiūrint mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartis (nuo 2012 m. iki 2014 m.) su
viešąja įstaiga „Kretingos maistas“ sudarytos sutarties įkainiai fiksuoti, įvertinant maisto produktų
kainas su PVM, maitinimo organizavimo administravimo išlaidos ,,nulinės“, sutartyse apspręsta
patalpų, įrangos nuoma ir atsiskaitymai su komunaliniais mokesčiais. 2013 metais sutartys pratęsiamos
tomis pačiomis sutarties sąlygomis, vieneriems ar dviems metams, nors brangstant žaliavoms, elektros
ir šildymo kainoms maitinimo organizavimo administravimo išlaidos buvo nulinės nuo 2014 metų
maitinimo organizavimo išlaidos sudaro 30 procentų.
2014 metais mokinių maitinimo paslaugos sudarytos su 21 bendrojo lavinimo mokyklų.
Vienuolika sutarčių dėl moksleivių maitinimo yra sudariusi ,,Kretingos maistas“, trys sutartys
sudarytos su G, Šliogerienės įmone, trys sutartys su UAB ,,Valna“ dvi sutartys su UAB ,,Rimva“ ir po
vieną sutartį sudarytos su I. Birbalienės įmone ir UAB ,,Agsira“ ir L.Rimkienės įmone. Maitinimo
organizavimo administravimo išlaidos svyruoja nuo 19 procentų iki 38 procentų.
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios mokymą pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, pačios vykdo maitinimo paslaugų teikimo veiklą.
Šios įstaigos savarankiškai vykdo maisto produktų pirkimus ir organizuoja jų apskaitą, švietimo
įstaigų vadovai tvirtina valgyklos darbuotojų etatų skaičių ir priima kitus sprendimus šios veiklos
klausimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, savivaldybės švietimo įstaigos
yra perkančiosios organizacijos, kurių pirkimai turi būti vykdomi, laikantis LR Viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytų reikalavimų.
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Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo peržiūrėta, kaip ikimokyklinio ugdymo ir
mokymo įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus skelbti
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir viešųjų pirkimų planus. Nustatyta, kad ne visos įstaigos
buvo paskelbę aukščiau minėtą informaciją.
Išanalizavus Administracijos teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams įstatymą, kuriuose apsprendžiamas maitinimo paslaugų organizavimą švietimo
įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose organizavimą, vykdymą ir kontrolę, darytina
išvada, kad iš esmės procedūros reglamentuotos – vykdymo, sprendimų priėmimo ir kontrolės
funkcijos yra atskirtos. Nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje
nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų, neužfiksuota ir mažiau pavojingų teisės
pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Atliekant maitinimo paslaugų organizavimą švietimo įstaigose bei mokinių nemokamo
maitinimo mokyklose organizavimą, pastebėta trūkumų:
1. Kai kuriose mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartyse nepilnai apsprendžiamos
galimos sąlygos.
2. Nepilnai aprašomos mokinių maitinimo paslaugų techninė specifikacija.
3. Sutartyse nurodoma, kad paslaugų pratęsimas fiksuojamas nauju susitarimu, nors taip nėra.
4. Sutartyse nurodoma, kad mokinių maitinimo organizavimo administravimo išlaidų
procentas gali keistis, pasikeitus maisto produktų, elektros energijos ir komunalinių paslaugų
kainoms.(Tai apsprendžiama konkurso pasiūlyme, kurios negali būti didesnės, nei nurodytos).
Išvada.
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą dėl maitinimo paslaugų organizavimo
švietimo įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose, galima teigti, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė šioje srityje - maža. Atkreiptinas dėmesys, kad viešumo stoka, nepilnas sutarties
sąlygų apsprendimas gali sąlygoti korupcijos pasireiškimą.
PRIDEDAMA:
1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų aprašas 10 lapų;
2. Šilutės rajono savivaldybės maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose bei mokinių
nemokamo maitinimo mokyklose išvada 3 lapai.
3. Priedai 142 lapai.

Savivaldybės meras

Jūratė Bandzienė, (8 441) 79229,el.p. jurate.bandziene@silute.lt

Vytautas Laurinaitis

