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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 2017 metų priemonių planas 

 

2018 m. sausio 17 d. 

Šilutė 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas Veiksmingumo vertinimo kriterijai Rezultatas 

1 2 3 4  

 I. Uždavinio- užtikrinti antikorupcinę kontrolę, parengti priemones, užtikrinančias antikorupcinės 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 ir surašytos motyvuotos 

išvados. 

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

 

    Šilutės rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimas Kaimo reikalų skyriuje, administruojant 

melioracijos veiklą. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybes taip pat atliko:  

VšĮ Šilutės ligoninė 

Dėl išankstinės registracijos. 

Dėl pacientų stacionarizavimo. 

Dėl informacijos viešinimo. 

Dėl vyr. gydytojo įsakymų. 

Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. 

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras 

Dėl asmens sveikatos istorijų. 

Dėl tikslingai panaudotų privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšų. suaugusiųjų reabilitacijai. 

UAB ,,Šilutės šilumos tinklai“ 

Dėl Bendrovės pavaduotojų priėmimo į darbą procedūrų pažeidimo. 

UAB ,,Šilutės vandenys“ 

Dėl informacijos viešinimo. 

Dėl personalo valdymo dokumentų administravimo. 

Dėl viešųjų pirkimų organizavimo. 

Dėl pardavimų ir klientų aptarnavimo. 
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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 

 

 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla.  

Per analizuojamą laikotarpį Savivaldybėje nebuvo gauta asmenų 

skundų dėl priimtų sprendimų teisėtumo ar pagrįstumo, nebuvo 

nustatytos korupcinio pobūdžio veikos ar kitų pažeidimų, už kuriuos 

nustatyta administracinė, tarnybinė ar kita atsakomybė. Apie 

galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kitus tapataus 

pobūdžio pažeidimų faktus darbuotojai ir kiti asmenys gali pranešti 

antikorupcijos komisijai el. paštu antikorupcija@silute.lt. Visa 

informacija, kada ir kaip pranešti, jei susidūrėte su korupcija, 

paskelbta  Savivaldybės interneto svetainėje  www.silute.lt skiltyje 

,,Korupcijos prevencija“. 

 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas 

Kaimo reikalų skyrius yra Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina valstybės 

žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką rajono teritorijoje, dalyvauja 

formuojant rajono prioritetines žemės ūkio vystymo, kaimo plėtros 

kryptis ir programas, įgyvendina žemės ūkio sritį reglamentuojančių 

įstatymų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius bei 

Administracijos direktoriaus įsakymus rajono teritorijoje pagal 

Kaimo reikalų skyriaus kompetenciją, kuri įgalina tikrinti, 

kontroliuoti melioracijos ir hidrotechninių statinių remontą ir 

eksploataciją. Kontroliuojamos ir prižiūrimos veiklos sritys 

apibrėžtos, darbuotojų veikla reglamentuota pareigybių 

aprašymuose. 

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai 

reglamentuoti.  

Valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka ir atsakomybė reglamentuoti darbuotojų pareigybių 

aprašymuose, Skyriaus nuostatuose, Administracijos vidaus tvarkos 

taisyklėse, Administracijos veiklos nuostatuose.  

4. Veikla yra susijusi su leidimų, lengvatų ir kitokiu papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu. 

Kaimo reikalų skyriui yra suteiktos papildomos teisės naudotis 

klientų asmens duomenimis ir naudotis VĮ Žemės ūkio informacijos 

ir kaimo verslo centro žemės ūkio technikos registru, Žemės ūkio ir 

kaimo verslo valdų registro informacine sistema, Ūkinių ūkių 

registru, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių 

gyvūnų registravimo ir indentifikavimo informacine sistema, 
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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 69 vnt. Tarybos sprendimų 

projektai ir Administracijos direktoriaus įsakymai – 4 vnt. 

 
 

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      
                    
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.“ 

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 

valstybės ar savivaldybės įstaigoje 2017 m. Savivaldybė į STT 

kreipėsi dėl septynių asmenų;  

2017 -01-02 Dėl siekiančios eiti Šilutės senelių globos namų 

direktorės pareigas Eveliną Balandę. 

2017-04-21 Dėl siekiančio eiti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 

mokymo direktoriaus pareigas Marių Siurplį. 

2017-04-21 21 Dėl siekiančio eiti Šilutės socialinių paslaugų centro 

direktorės pareigas Redą Urbaitytę. 

2017-05-18 Dėl siekiančio eiti VšĮ Šilutės pirminės sveikatos 

priežiūros  centro direktoriaus pareigas Algimantą Čeponį. 

2017-11-03 Dėl siekiančios eiti Šilutės turizmo centro direktorės 

pareigas Rasą Grygelienę. 

2017-11-03 Dėl einančio Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių 

Naumiesčio seniūnijos seniūno pareigas Virginijų Stasiulį. 

2017-11-28 Dėl siekiančios eiti VšĮ Šilutės pirminės sveikatos 

centro direktoriaus pareigas Liną Stanišauskienę. 



 4 

 

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 

 

Vadovaujantis  LR korupcijos prevencijos įstatymu, 2002-05-

28 Nr. IX-904, 3 str. 2 d. ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2017-03-30 sprendimu Nr. T1-643 „Dėl korupcijos prevencijos ir 

kontrolės Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, 

įmonėse ir biudžetinėse įstaigose, kurių viena iš steigėjų yra 

savivaldybės institucija, užtikrinimo“, 1.1, 1.2, 1.3 p. atliktas 

korupcijos rizikos valdymo vertinimas Šilutės sporto mokykloje. 

Savivaldybės taryba įpareigojo1 įstaigų vadovus paskirti 

asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 

įstaigoje, taip pat parengti korupcijos prevencijos programą, jos 

įgyvendinimo priemonių planą ir minėtą informaciją skelbti įstaigos 

interneto svetainėje. Šilutės sporto mokyklos direktorius nesilaikė 

minėtų nuostatų, nes nepaskyrė atsakingo asmens, neparengė 

korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių 

plano.  

Direktorius neįgyvendino korupcijos prevencijos uždavinių – 

neatskleidė korupcijos priežasčių, sąlygų ir jų nešalino; neužtikrino 

realaus ir veiksmingo korupcijos prevencijos teisinio reguliavimo; 

nesukūrė korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, 

priežiūros ir kontrolės mechanizmo ir kt., tuo nesilaikant Įstatymo2 

nuostatų.  

Vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, viena iš 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų – piktnaudžiavimas 

tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas. Atlikę vidaus auditą 

mokykloje, didžiausią korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatėme 

transporto lėšų naudojimo ir viešųjų pirkimų srityse. 

Rekomendacija: 

 

1. Užtikrinti, kad įstaigoje būtų sukurtos ir vykdomos 

korupcijos prevencijos priemonės.   

 

 

                                                           

1 

2 
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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  

 

2017 metais Šilutės rajono Antikorupcijos komisija  gavo 3 (tris ) 

skundus:  

1. UAB ,,Robrona”. 

2. Dėl Tarybos nario Stepono Kazlausko Viešųjų ir privačių interesų 

nepaistymo. 

3. Jono Domkaus pretenzijos dėl UAB ,,Šilutės būstas”. 

 
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    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 gali kreiptis raštu 

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

pasinaudojant el.paslaugomis. 

Tėvai, kurie neturi galimybės registruoti vaiką el. sistemoje gali 

prašymą pateikti raštu Savivaldybės ,,Viename langelyje” arba 

tiesiogiai prašymą pateikti Švietimo skyriaus atsakingam asmeniui. 

 
 

 

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). 

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 

 

Antikorupcijos komisija 2017 m. gruodžio mėn. atliko anoniminę 

asmenų apklausą ,,Korupcijos apraiškos Šilutės rajono 

savivaldybėje“. Atlikta apklausos analizė ir patalpinta Šilutės rajono 

savivaldybės internetinėje svetainėje www.silute.lt. <Korupcijos 

prevencija> 

 

 

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. <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,   

bendradarbiauja su žiniasklaida, visuomeninių organizacijų ir  

rajono bendruomenių atstovais. Antikorupcijos komisija 2017 m. 

kovo 16 d. organizuotas susitikimas su Šilutės miesto bendruomene. 

 
III. Uždavinio – gerinti gyventojų aptarnavimą Savivaldybėje 

http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
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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 išnagrinėtų prašymų 

skaičiaus pokytis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta 

 

 Siekiant gerinti asmenų aptarnavimą, 2017 m. sausio 13 d. įsakymu 

Nr. A1-41 „Dėl  Administracijos direktoriaus 2016 m.  vasario 1 d. 

įsakymo Nr. A1-144 „Dėl Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ 

principu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.    

 visus 2017 metus asmenys, aptarnaujami „Vieno langelio“ principu 

centralizuotu būdu, turėjo galimybę pateikti prašymą ar skundą ne 

tik per pietų pertrauką visas darbo dienas, bet ir dvi savaitės dienas 

(pirmadienį ir antradienį)  su dviem papildomomis valandomis po 

darbo. To paties įsakymo 2.1 papunkčiu numatyta, kad 

Savivaldybės vadovai, skyrių, poskyrių vedėjai ir specialistai 

asmenis priima kiekvieną darbo dieną. Anksčiau priimdavo tik 

vieną dieną per savaitę – antradieniais. 

Gyventojai nuolatos skatinami ir mokomi naudotis internetu 

teikiamomis administracinėmis paslaugomis. Internetu 

pateikiančiųjų prašymus administracinėms paslaugoms skaičius 

lyginant su 2016 m. išaugo 6 proc. 

2017 m. „Viename langelyje“ sukurta kompiuterizuota darbo vieta, 

skirta interesantams, norintiems  išmokti užsisakyti paslaugą 

internetu ar susirasti trūkstamą informaciją, būtiną pateikiant 

prašymą vienai ar kitai paslaugai.  

Nuolatos ieškoma galimybių, kaip kuo daugiau suteikti gyventojams 

paslaugų vietoje nenukreipiant jų pas valstybės tarnautojus ar 

specialistus. 
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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 

 

Gyventojai nuolatos skatinami ir mokomi  naudotis internetu 

teikiamomis administracinėmis paslaugomis. Internetu 

pateikiančiųjų prašymus administracinėms paslaugoms skaičius 

lyginant su 2016 m. išaugo 8  proc. 

Lietuvos savivaldybės įgyvendino projektą „Centralizuotas 

savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Savivaldybė, 

naudodamosi projekto metu sukurtais centralizuotais sprendimais, 

gali ir internetu teikti savo paslaugas gyventojams bei verslui. 

Paslaugų gavėjai per Elektroninius valdžios vartus 

(www.epaslaugos.lt) savivaldybei gali elektroniniu būdu pateikti 

paslaugų užsakymo prašymus ir kitus reikalingus duomenis. 

Užsakinėjant pažymą nebereikia pateikti papildomų dokumentų ar 

duomenų, kurie yra saugomi valstybės informacinėse sistemose ir 

registruose (pvz. VĮ Registrų centro, SODROS ir pan.), nes sukurti 

technologiniai sprendimai suteikia galimybę savivaldybės 

darbuotojams visą reikalingą informaciją gauti iš minėtų registrų 

automatiniu būdu, pasinaudojant valstybės informacinių išteklių 

sąveikumo platformos priemonėmis. 

Projekto metu į elektroninę erdvę perkeltos ir visose šalies 

savivaldybėse tiražuotos 65 (kai kurias paslaugas apjungus dabar 

yra 55) įvairios savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamos 

paslaugos, tad nuo šiol visas svarbiausias savivaldybių paslaugas 

galima užsisakyti internetu. Įdiegti sprendimai užtikrina patogų ir 

lengvą savivaldybių paslaugų gavimą gyventojams, verslui, užsienio 

piliečiams, o taip pat didina savivaldybių institucijų, įstaigų ir 

įmonių veiklos skaidrumą bei efektyvumą. 

2017 m. pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems paslaugos 

aprašymą ir jo atvaizdavimą interneto portaluose, dalis paslaugų 

aprašų buvo keičiama ir perdaroma. Savivaldybė teikia virš 200 

paslaugų, tačiau VRM nepajėgia parengti vieningo paslaugų sąrašo 

visoms savivaldybėms, todėl kiekviena savivaldybė gali paslaugai 

sugalvoti pavadinimą pati. Išskyrus tas 55 paslaugas, kurių 

pavadinimai ir kodai yra unifikuoti visoms savivaldybėms. Dabar 

pagal galiojančius teisės aktus visos paslaugos turi būti skelbiamos 

portale www.lietuva.gov.lt, kitaip vadinamame PASIS, tačiau kol 

nėra vieningo paslaugų sąrašo, kiekviena savivaldybė deda 

paslaugas kaip nori, kada nori, arba iš viso nededa. 
 

http://www.lietuva.gov.lt/
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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 2017 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 planų registre 7 vnt.; 

Kaimo plėtros žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai -

35 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. Svetainėje publikuojamos 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 

2017 metais įgyvendinant antikorupcinį švietimą Bendrojo 

lavinimo mokyklose pravedamos pamokos antikorupcinio ugdymo 

temomis, kurios integruotos į etikos, pilietinio ugdymo, istorijos, 

ekonomikos, dailės mokomuosius dalykus. Mokyklose Tarptautinės 

Antikorupcijos dienos paminėjimui buvo organizuojami įvairūs 

renginiai. 

Antikorupcinės komisijos nariai ir Administracijos darbuotojai 

dalyvavo šiuose seminaruose: 

1. 2017-05-17 ,,Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką 

viešajame sektoriuje”.2 asmenys 

2. 2017-05-22 ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas” 

4 asmenys 

3.2017-10-19 ,,Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos 

savivaldybėse. 2 asmenys. 

4. 217-11-08 ,,Antikorupcinės vadybos sistemos”2 asmenys 

5. 2017-11-17 ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir 

savivaldybės įstaigose”. 2 asmenys (Kontroliuojamų įstaigų 

atstovai). 

6. 2017-12-01 ,,,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir 

savivaldybės įstaigose”. 1 asmuo. 

7. 2017-12-11 ,,Antikorupcnės aplinkos kūrimas. Ką galime 

daryti geriau?” 3 asmenys 

 

 

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 

2017-11-02 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 58 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  ,,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 

valstybinėje tarnyboje 

dirbančių asmenų     

privačių interesų 

deklaravimo, 

nusišalinimo ir 

nušalinimo tvarką 

Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės 

pasitikėjimas 

Savivaldybės 

institucijomis 

 Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta 

Parengtas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2017-12-13 įsakymas ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybėje valstybinėje 

tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo, 

nusišalinimo ir nušalinimo tvarkos aprašo patvirtinimas” 

 


