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Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T1-2508 patvirtinta 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa, pagal kurią buvo 

įgyvendinamas 2016 metų priemonių planas 

 

2017 m. sausio 27 d. 

Šilutė 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Tikslas Veiksmingumo vertinimo kriterijai Rezultatas 

1 2 3 4  

 I. Uždavinio- užtikrinti antikorupcinę kontrolę, parengti priemones, užtikrinančias anrtikorupcinės kontrolės ir prevencijos mechanizmo skaidrumą, 

įgyvendinimas 

 

1. 
Atlikti Savivaldybės, 

Savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir 

korupcijos pasireiškimo 

jose nustatymą. 

Nustatyti 

Savivaldybės veiklos 

srityse, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Įvertinta korupcijos pasireiškimo 

tikimybė Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos 

Architektūros ir urbonistikos 

skyriuje  

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

    Šilutės rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimas Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 

administruojant statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. 

Korupcijos tikimybės pasireiškimo analizę atliko Viešųjų 

paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė mobilizacijai ir 

korupcijos prevencijai Jūratė Bandzienė. 

 

2. 
Parengti ir pateikti 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybai (toliau – STT) 

apibendrintą ir 

Savivaldybės mero 

pasirašytą motyvuotą 

išvadą dėl Savivaldybės 

ir Savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

Nustatomas 

korupcijos rizikos 

įvertinimo 

būtinumas. 

Nustatyta tvarka parengtų 

apibendrintų motyvuotų ir išsiųstų 

STT išvadų skaičius. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vykdoma veikla, 

susijusi su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, atitinka 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 

3 dalyje Statybų leidimus išduoda Šilutės rajono savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos skyrius. Veikla reglamentuota pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalį, 

kuriame numato, kad leidimą statyti naują statinį, leidimą 

rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą 

išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. To paties 

straipsnio 5 dalyje numatyta, kad rašytinį pritarimą išduoda 

įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 

įsakymu Nr. D1-826 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 

1.07.01: 2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“, kuris 

reglamentuoja statybą leidžiančių dokumentų išdavimo 

procedūras. Norminiuose teisės aktuose, nustatančiuose statybą 

leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros nėra papildomai 
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numatyta galimybė savivaldybei priimti kitus teisės aktus. 

4. Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos 

valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vykdoma veikla, 

susijusi su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, atitinka 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 

3 dalyje nustatytus kriterijus, t.y. daugiausiai priima sprendimus, 

kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. 

Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 

skyrius vykdo Statybos įstatyme ir Statybos techniniame 

reglamente įtvirtintas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo 

procedūras, laikantis teisės aktų reikalavimų. Teisės aktuose 

nustatyti vykdymo terminai.  

Korupcijos tikimybės pasireiškimui sumažinti, išduodant 

statybos leidimus, įtakoja Statybos įstatymo 23 straipsnio 24 dalis, 

Statybos techninio reglamento VIII 1 skyriaus nuostatos, 

Valstybės teritorinio planavimo ir statybos inspekcijai prie 

Aplinkos ministerijos suteikti teisė atlikti statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo patikrinimo procedūras ir taikyti 

administracinio poveikio priemones atsakingiems už statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą asmenims tais atvejais, kai 

savivaldybės administracija per nustatytą terminą statybą 

leidžiančio dokumento nustatytu terminu neišduoda ir apie 

neišdavimo priežastis neinformuoja statytojo. Taip užkertamas 

kelias savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams 

nepagrįstai vilkinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijoje Statybą 

leidžiančių dokumentų išdavimui taikomas ,,Vieno langelio“ 

principas, priimant prašymus bei išduodant leidimus naujo statinio 

statybai, statinio rekonstravimui, pastatų atnaujinimui 

(modernizavimui) ir rašytinius pritarimus statinio projektui. 

Šilutės rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje 

www.silute.lt Nuorodoje >Paslaugos> 

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos>Architektūros ir 

urbanistikos skyrius (nurodyta 14 punktų paslaugų, kur 10 -tuoju 

punktu pažymėta nuoroda -Statybą leidžiančių dokumentų 

išdavimas ir perregistravimo kito statytojo vardu: Leidimo 
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išdavimas statyti naują (-jus) statinį (-ius),rekonstruoti statinį (-

ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us).  

Pateikiamas tikslus paslaugos teikimo aprašymas, kuriame 

nuosekliai nurodomas administracinės paslaugos kodas, 

Administracinės paslaugos versija, Administracinės paslaugos 

pavadinimas, Administracinės paslaugos apibūdinimas, teisės 

aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą. 

informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo informacija 

ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė, aprašyme nurodytas 

konkretus paslaugos tiekėjas ir paslaugos vedovas, paslaugos 

suteikimo trukmė ,administracinės paslaugos suteikimo kaina, 

prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.  

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimui visos Lietuvos 

mastu naudojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybės priežiūros informacinė sistema ,,Infostatyba‘, 

kuri užtikrina viešumą ir skaidrumą šioje srityje. Todėl šią 

administracinę paslaugą galima pateikti per IS ,,Infostatyba“ arba 

paslaugų vykdymas nuotoliniu būdu per ,,Elektroninės valdžios 

vartų“ portalą. 

Atlikus korupcijos tikimybės vertinimą Architektūros ir 

urbanistikos skyriuje, nustatyta, kad vykdant statybos leidimų 

išdavimo funkcijos yra reglamentuotos teisės aktais. Priimtuose 

teisės aktuose nustatyti vykdymo terminai, kontrolės ir priežiūros 

funkcijos, atsakomybė. Teisinis reglamentavimas užtikrina 

skaidrumą, įstatymų nuostatos taikomos visiems vienodai. Teisės 

aktuose numatytos aiškios ir konkrečios statybų leidimų išdavimo 

procedūros. 

Vertinant valstybės tarnautojų darbų apimtis 2015 metais 

statybą leidžiančių dokumentų buvo išduota 160, iš jų; statybos 

leidimai naujai statomiems pastatams 50, statybos leidimai statinių 

rekonstravimui 35, statybos leidimų atnaujinimui 

(modernizavimui)-16, rašytinių pritarimų statinio projektui 59. 

2016 metais statybą leidžiančių dokumentų išduota 128, iš 

jų statybos leidimai naujai statomiems pastatams 50, statybos 

leidimai statinių rekonstravimui 19, statybos leidimų atnaujinimui 

(modernizavimui)-2 rašytinių pritarimų statinio projektui 57. 

Įvertinus Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklą 

statybos leidimų išdavimo srityje pastebėti minimalūs trūkumai 
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analizuojant skyriaus nuostatus ir specialistų pareigybių 

aprašymus. Pastebėta, kad kai kurie vidaus teisės aktai per seni ir 

ne visiškai atitinka šiandienos realijas. Administracijos 

direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-329 ,,Dėl 

nuolatinės statybos komisijos sekretoriaus skyrimo“ patvirtinta 

valstybės tarnautoja, kuri pagal įsakymą įgaliota vykdyti Šilutės 

rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sekretoriaus 

pareigas, nors Vyresniojo specialisto pareigybės aprašyme 17 

punkte nurodyta ,,sekretoriauja Teritorijų planavimų komisijai. 

Taipogi Architektūros ir urbanistikos skyriaus nuostatuose 10.8 

punkte nurodyta ,,organizuoja Savivaldybės Nuolatinės statybos 

komisijos darbą“. Skyriaus pareigybiniuose valstybės tarnautojų 

aprašymuose nenumatyta tiesioginė atsakomybė.  

Išvada. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė Architektūros paramos 

skyriuje gali sąlygoti žmogiškasis faktorius, kai administracinė 

procedūra gali būti pažeista. 

Atsižvelgiant į atliktą korupcijos tikimybės pasireiškimo 

analizę galima konstatuoti, kad Šilutės rajono savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos skyriuje tikimybė pasireikšti 

korupcijai yra maža. 

 
 

3. 
Atlikti Savivaldybės ir 

Savivaldybės įstaigų 

priimtų teisės aktų 

projektų vertinimą 

antikorupciniu požiūriu. 

Korupcijos tikimybės 

sumažinimas 

įgyveninant teisės 

aktus. 

 

Įvertintų teisės aktų ir jų projektų 

skaičius. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus ar teisės aktų 

projektus įgalina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 -03-12 

nutarimas Nr. 243 

Vadovaudamiesi patvirtintomis teisės aktų vertinimo taisyklėmis, 

antikorupciniu požiūriu įvertinta 61 vnt. Tarybos sprendimų 

projektai  
 

4. 
Kreiptis į STT dėl 

informacijos apie 

asmenis, siekiančius eiti 

Savivaldybėje ar 

Savivaldybės įstaigose 

pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 6 d. 

Įstatymų namatyta 

tvarka tikrinti 

asmenis, siekiančius 

tapti valstybės 

tarnautojais 

Pateikti prašymai siekiantys eiti 

Šilutės rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos viršininko 

pareigas ir Šilutės meno mokyklos 

direktorės pareigas. 

 Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 

valstybės ar savivaldybės įstaigoje 2016 m. Savivaldybė į STT 

kreipėsi dėl dviejų asmenų;  

1 Dėl siekiančio eiti Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos viršininko pareigas Dariaus Endzelio. 

2. Dėl siekiančio eiti Šilutės meno mokyklos direktorės pareigas 

Daivos Pielikienės. 
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5. 
Atlikti korupcijos rizikos 

valdymo vertinimą ne 

mažiau kaip vienoje 

Savivaldybės įstaigoje 

per metus. 

Nustatyti 

Savivaldybės įstaigos 

korupcijos rizikos 

valdymas 

Patikrinta ir įvertinta korupcijos 

rizikos valdymas.  
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas VšĮ Šilutės 

ligoninėje  

Vidaus audito metu nustatyti trūkumai rodo, kad dauguma 

procedūrų, užtikrinančių korupcijos rizikos veiksnių mažinimą, 

šalinimą ir valdymą, korupcijos prevencijos įgyvendinimą ir 

kontrolę  vykdomos iš dalies.  

Užtikrinti, kad priemonės numatytos Šakinėje, Savivaldybės ir 

įstaigos korupcijos prevencijos programose būtų įgyvendintos. 

- VšĮ Šilutės ligoninės teisininkės pareiginiuose nuostatuose 

numatyti funkcijas, kurios turi būti atliekamos vykdant korupcijos 

prevenciją ir kontrolę.  

- Skelbti valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas. 

- Reglamentuoti mokamų paslaugų teikimą: pacientams teikti 

informaciją kokia suma finansuojama iš PSDF lėšų jiems 

pasirinkus brangesnius vaistus; nustatyti skaičiavimo metodiką, 

kaip apskaičiuojama paciento mokama dalis; skaičiuoti skirtumą 

tarp faktinių ir bazinių kainų; pacientus su minėta informacija 

visais atvejais supažindinti pasirašytinai. 

- Gavus skundą (informaciją) apie galimas korupcines veikas, 

informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą.  

- Įstaigos interneto svetainėje skelbti apie įstaigos darbuotojų 

padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir darbuotojams 

skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas.  

- Vadovybei skirti didesnį dėmesį skundų analizei, daryti išvadas, 

reaguoti, įvertinti skundų pagrįstumą, analizuoti personalo etikos 

problemas. 

- Parengti vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų aiškiai 

išdėstant nuostatą, kad netoleruojami neoficialūs mokėjimai. 

- Stacionare besigydantiems pacientams organizuoti paskaitas apie 

korupcijos priežastis ir žalą. 

- Įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą vertinti pagal Korupcijos prevencijos 

programoje nurodytą periodiškumą.  

- Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, nurodyti ar 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.  
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- Priimti sprendimus dėl siūlymų mažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę įgyvendinimo ir dokumentų perdavimo 

steigėjui. 

Rekomendacija Savivaldybei -  Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programą papildyti priemone, kad įstaigų vadovai 

užtikrintų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė vertinimą bei steigėjui (merui) pateiktų 

nustatymo ir vertinimo dokumentus.  

 
6. Tirti skundus, 

pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus. 

Nustatomi ir šalinami 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimai ir 

pažeidėjai, 

įgyvendinamas 

teisinės atsakomybės 

neiš- vengiamumo 

principas 

Išnagrinėtų skundų skaičius. 

Nustatomi ir šalinami korupcinio pobūdžio 

pažeidimai ir pažeidėjai, įgyvendinamas 

teisinės atsakomybės neišvengiamumo 

principas 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta.  

2016 metais Šilutės rajono savivaldybė gavo 3 (tris) skundus:  

1. Dėl tilto per Veiviržo upę sunaikinimo. 

2. UAB ,,Statyk pats” pretenzija dėl viešųjų pirkimų rezultatų. 

3. UAB ,,Robrona” skundas. 

Antikorupcijos komisija išnagrinėjusi šiuos skundus pripažino, 

kad šie skundai nesusieti su korupcinio pobūdžio pažeidimais. 

7. Įdiegti Savivaldybės 

tinklalapyje interaktyvią 

vaikų priėmimo į 

ugdymo įstaigas 

registracijos sistemą. 

Užtikrinti 

centralizuotą ir 

skaidrią vaikų 

priėmimo į ugdymo 

įstaigas tvarką 

Savivaldybės interneto 

tinklalapyje įdiegta interaktyvi 

vaikų priėmimo į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas registracijos 

sistema 

Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta. 

Ši priemonė įgyvendinta vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-325 ,,Dėl 

centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo” 

Šis aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto 

svetainėje, įstaigų interneto svetainėse. Užsiregistruoti į darželius 

galima kreiptis raštu Savivaldybės ,,Viename langelyje”.arba  

www.silute.lt nuorodoje ,,Priėmimas į darželius”, pasinaudojant 

el.paslaugomis. 

 
 

 

8. 

Skelbti išleistus 

Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus ir mero 

potvarkius veiklos 

klausimais interneto 

svetainėje www.silute.lt 

Informuoti 

visuomenę apie 

Savivaldybės 

administracijos ir 

mero veiklą. 

Informacija skelbiama 

Savivaldybės 

portale www.silute.lt 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt 

sukaupta ir publikuojami Savivaldybės teisės aktai (įdiegta 

paieškos sistema), naujienos ir kita aktuali informacija 

gyventojams. 

http://www.silute.lt/
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 II. Uždavinio –didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei, įvykdymas 

 

1. 

Tirti gyventojų 

nuomonę, vykdant 

apklausas, visuomenės 

nuomonės tyrimus. 

Pasiekti efektyvesnį 

gyventojų 

dalyvavimą 

apklausose ir 

supažindinti su 

išvadomis. 

Visuomenės informavimas 

apklausos rezultatais ir analize 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Komunikacijos skyrius 2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. atliko 

anoniminę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Šilutės 

rajono savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo 

internetinę apklausą. Kartu su Kaimo reikalų skyriumi 2016 m. 

spalio mėn. organizuota ir atlikta apklausa dėl administracinės 

naštos dydžio besikreipiantiems į Kaimo reikalų skyrių. Apklausų 

išvados ir rezultatai paskelbti Savivaldybės portale www.silute 

 

 

2. 

Vykdyti Programoje 

numatytas priemones, 

kontroliuoti, kaip jas 

vykdo, teikti ataskaitas ir 

jas viešinti 

Įgyvendinrti viešumo 

principą 

Pateiktos ir paviešintos ataskaitos Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta. 

Visa informacija kas liečia korupcijos prevenciją talpinama 

Savivaldybės portale www.silute.lt> Gyventojai>Korupcijos 

prevencija 

 

 

3. 

Inicijuoti konsultacijas 

su žiniasklaidos, 

visuomeninių 

organizacijų, rajono 

bendruomenių atstovais 

korupcijos prevencijos 

tema 

Įgyvendintas 

viešumo principas, 

galimybė atsižvelgti į 

gyventojų nuomonę 

Bendradarbiavimas, konsultacijos 

ir  infoirmacijos pteikimas 
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, mero institucija, 

Antikorupcijos komisija glaudžiai bendradarbiauja su žiniasklaida, 

visuomeninių organizacijų ir  rajono bendruomenių atstovais. 

III. Uždavinio – gerinti gyventojų aptarnavimą Savivaldybėje 

1. Gerinti gyventojų 

aptarnavimo ,,Vieno 

langelio” principu 

kokybę, suteikti 

gyventojams paslaugas 

vietoje, nenukreipiant jų 

pas valstybės tarnautojus 

ar specialistus 

Administracinės 

naštos gyventojams 

sumažėjimas, 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas 

Skundų ir atsiliepimų skaičių 

mažėjimas ir cišnagrinėtų 

prašymų skaičiaus pokytis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

2016 metais, siekiant suteikti gyventojams paslaugas vietoje ir  

gerinti gyventojų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, 

net du kartus Administracijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymu 

Nr. A1-114 ir 2016-03-10 įsakymu Nr. 294 buvo peržiūrėtas ir 

pakoreguotas Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu 

tvarkos aprašas. Jame ypač akcentuota aptarnaujant asmenis  

atsižvelgti į administracinių paslaugų aprašų 7 pozicijoje 

išvardintus dokumentus, kuriuos gali gauti Administracijos 

darbuotojas. Aprašą papildė asmenų administracinei naštai mažinti 

pagal kompetenciją Savivaldybės admininistracijos struktūriniuose 

padaliniuose naudojamos visos duomenų bazės, surasta lėšų 

naudotis naujoms duomenų bazėmis.  

http://www.silute.lt/
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Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

2015-02-25 išvadą Nr. 4-01-1399 „Dėl korupcijos rizikos analizės 

Šilutės rajono savivaldybės veiklos srityse“ pasirūpinta, kad 

terminale būtų supaprastintos nuorodos ir vietoj 10 buvusiųjų 

dabar yra tik 6 pagrindinės nuorodos. Tai labai pagreitino ir 

palengvino asmenų, besikreipiančių į Savivaldybę,  

susiorientavimą, kur kreiptis, ir talono atsispausdinimą. Visus 

2016 metus asmenys, aptarnaujami „Vieno langelio“ principu 

centralizuotu būdu, turėjo ir tebeturi galimybę pateikti prašymą ar 

skundą per pietų pertrauką visas darbo dienas, nors toks 

reikalavimas, pagal Viešojo administravimo įstatymo pakeitimus, 

įsigalios tik 2017 m. kovo 1 d. 

 

2. Skatinti gyventojus 

naudotis Savivaldybės 

internetu teikiamomis 

administracinėmis 

paslaugomis 

Gyventojų 

aptarnavimo kokybės 

gerėjimas, paslaugų 

suteikimo laiko 

trumpėjimas 

Paslaugų, teikiamų internetu, 

brandos didėjimas, paslaugų, 

teikiamų internetu, skaičių pokytis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Savivaldybės interneto svetainėje publikuojami ir pastoviai 

atnaujinami 198 vnt. teikiamų paslaugų aprašai. Įgyvendinus 

projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į 

elektroninę erdvę“, perkeltos 65 paslaugos, kurias vartotojai gali 

užsisakyti portale www.epaslauga.lt 

 

3. Pasirašinėti dokumentus 

elektroniniu parašu  

Aptarnavimo 

kokybės gerėjimas 

Dokumentų, pasirašytų 

elektroniniu parašu skaičiaus 

pokytis. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Šilutės raj. savivaldybėje elektroniniu parašu dokumentus pasirašo 

9 asmenys. 

Per 2016 metus elektroniniu parašu pasirašyta dokumentų: 

Teisės aktų registre 103 vnt. (Administracijos direktoriaus 

įsakymų-15 vnt. ir Tarybos sprendimų 88 vnt.); 

Archyvų elektroninėje informacinėje sistemoje pasirašyta  

233vnt.; 

Elektroninėje draudimo aptarnavimo sistemoje 144 vnt.; 

Teritorijų planavimo ir organizavimo rengimo registre 201 vnt.; 

 

 

4. 

Plėtoti elektroninės 

demokratijos priemones 

Savivaldybėje, teikti 

išsamią ir būtiną 

informaciją jose ir 

skatinti gyventojus jomis 

naudotis 

Administracinės naštos 

gyventojų mažinimas, 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas,grįžtamojo 

ryšio tarp Savivaldybės 

ir gyventojų 

stiprinimas 

Savivaldybės įdiegtos 

informacijos demokratijos 

priemonėmis skaičiaus pokytis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Savivaldybės interneto svetainėje sukaupta ir publikuojama: 

1. Tarybos posėdžių Video įrašai nuo 2012 m. balandžio mėn. 

2. Tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai 

3. Savivaldybės teisės aktai (įdiegta paieškos sistema) 

4. Naujienos ir kita aktuali informacija gyventojams. 
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IV. Uždavinio – didinti antikorupcinio švietimo veiklą, įtraukti ją ne tik švietimo įstaigas, bet ir visuomenę, žiniasklaidos priemones 

 

1. 

Didinti antikorupcinio 

švietimo priemonių 

vykdymą švietimo ir 

Savivaldybės įstaigose 

Didinti supratimo 

apie korupcijos 

didėjimas 

Antikorupcinio švietimo 

priemonių skaičius. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta. 

2016 metais įgyvendinant antikorupcinį švietimą bendrojo 

lavinimo mokyklose skelbtas piešinių, lankstinukų, plakatų ir 

vaizdo klipų ,,KAIP PAŽABOTI KORUPCIJĄ?” konkursas. Visi 

konkursui pateikti lankstinukai buvo padauginti ir akcijos metu 

(gruodžio 9 d.) moksleiviai platino savo sukurtus lankstinukus 

Šilutės rajono savivaldybės sveikatos įstaigose, policijoje, 

savivaldybės administracijoje ir kitose viešosiose įstaigose. 

Bendrojo lavinimo mokyklose pravedamos pamokos 

antikorupcinio ugdymo temomis, kurios integruotos į etikos, 

pilietinio ugdymo, istorijos, ekonomikos, dailės mokomuosius 

dalykus. 

 

 

2. 

Surengti mokymus 

korupcijos prevencijos 

tema Savivaldybės ir 

Savivaldybės įstaigų 

darbuotojams 

Žinių apie korupciją, 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus, 

prevencijos 

priemonės 

Mokymų -2;  dalyvių skaičius-59. Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta. 

2016-11-08 Savivaldybės administracijos darbuotojams, Tarybos 

ir Antikorupcijos komisijos nariams surengtas seminaras 

,,Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimo aktualijos“.Šį 

seminarą pravedė prof.dr.Raimundas Kalesnykas NACA valdybos 

pirmininkas. Seminare dalyvavo 57 asmenys. 

2016-12-09 Šilutės antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo 

konferencijoje ,,Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas 

kovoje su korupcija”(Klaipėda). Konferencijoje dalyvavo 2 

asmenys. 

 

 

3. 

Teikti informaciją 

korupcijos prevencijos 

temomis Savivaldybės 

portale 

Supratimo apie 

korupciją didėjimas 

Pateiktos informacijos 

Savivaldybės portale 

www.silute.lt 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta. 

Svetainėje  www.silute.lt  > ,,Gyventojams” > ,,Korupcijos 

prevencija” publikuojamos su korupcijos veikla susijusios  

naujienos ir kita aktuali informacija. 

 

http://www.silute.lt/
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V. Uždavinio -  formuoti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų ir darbuotojų antikorupcijos elgsenos modelį, skatinti juos laikytis 

profesinės etikos 

 

1. 

Parengti Savivaldybės 

vadovybės informavimo 

apie privačių interesų 

konfliktus savivaldybės 

Tarybos ir Savivaldybės 

administracijos veikloje 

tvarką. 

Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės 

pasitikėjimas 

Savivaldybės 

institucijomis 

 Išvada dėl priemonės įvykdymo- neįgyvendinta. 

Motyvacija nerengti Savivaldybės vadovybės informavimo apie 

viešųjų privačių interesų konfliktus Tarybos ir Savivaldybės 

administracijos veikloje tvarką, nes visa tai įgalina Lietuvos 

Respublikos viešųjų privačių interesų derinimo valstybės 

tarnyboje įstatymas, kuriuo ir vadovaujamasi. 

 

 
 

 


