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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KRITERIJŲ APRAŠAS
KORUPCIJOS TIKIMYBĖS PASIREIŠKIMO VERTINIMAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO
REIKALŲ SKYRIUJE MELIORACIJOS SRITYJE

1. PADARYTA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA.
1 lentelė
Kriterijai
Įvertinimo pagrindimas
Korupcinio pobūdžio veika,
2016 m. - 2017 m. IV ketv. nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio
turinti nusikalstamos veikos
veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių.
požymių
Korupcinio pobūdžio neteisėta veika:
Užfiksuota įstaigos vidaus
Tyrimo metu korupcinio pobūdžio neteisėtų veikų vidaus teisės aktais
teisės aktais
neužfiksuota.
Užfiksuota institucijos veiklos Tyrimo metu korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, teisės
kontrolės metu
pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar
kitokia atsakomybė neužfiksuota.
2. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS , UŽDAVINIAI, KONTROLĖS IR PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

Kriterijai
Valstybės tarnautojų paskirtis
ir funkcijos

Valstybės tarnautojų
uždaviniai

2 lentelė
Įvertinimo pagrindimas
Kaimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų paskirtis -įgyvendinti žemės
ūkio ir kaimo plėtros politiką rajono teritorijoje. Administruojanti pavestas
funkcijas: melioracijos statinių eksploatavimą, techninę priežiūrą,
techninių sąlygų infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje išdavimą,
melioruotų žemių savininkams ir naudotojams melioracijos dokumentų
parengimą ir išdavimą. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos 1994-07-07 įstatymu Nr. I-533, Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos 1999-07-08 įstatymu Nr. VIII - 1316, Lietuvos Respublikos
melioracijos 1993-12-09 įstatymu Nr. I-323, Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir kaimo plėtros 2002-06-25 įstatymu Nr. 987, Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. 09-24 d. sprendimu Nr. T1-83 ,,Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-02
įsakymas Nr. A2-2 ,,Šilutės rajono savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus
nuostatai“ ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais
patvirtintais Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-01-29 įsak.
Nr. A2-19, 2016-08-01 įsakymu Nr. A2-223, 2017-03-01 įsakymu Nr. A2278
Kaimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų uždaviniai:
- įgyvendinti savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio,
melioracijos, kaimo plėtros srityje;
- dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio
politikos priemonių administravimą;
- įgyvendinti žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos
priemones;
- rengti ir įgyvendinti ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos
patvirtintas infrastruktūros programas kaime.
- organizuoti agrarinės aplinkos priemonių įgyvendinimą, skatinant

3

Valstybės tarnautojų darbo
priėmimo tvarka
Valstybės tarnautojų
sprendimų priėmimo tvarka
Valstybės tarnautojų
atsakomybė

ekologinį ūkininkavimą.
Skyriaus tarnautojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius
vadovaujasi prieš tai (Valstybės tarnautojų paskirtis ir funkcijas)
paminėtais teisės aktais.
Valstybės tarnautojų darbo priėmimo tvarka reglamentuota Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu ir kt. teisės
aktais.
Valstybės tarnautojų sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, sprendimais,
įsakymais, nuostatais ir pareigybių aprašymais. Tarnautojams nėra suteikti
įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus.
Valstybės tarnautojai asmeniškai atsako už savo veiksmus. Pareigybių
aprašymuose nustatytas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumas ir
atskaitingumas Kaimo reikalų skyriaus vedėjui, vedėjas –Administracijos
direktoriui. Tarnautojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, poįstatyminiai aktai,
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

3. VEIKLA SUSIJUSI SU LEIDIMŲ, LENGVATŲ IR KITOKIU PAPILDOMŲ TEISIŲ SUTEIKIMU AR
APRIBOJIMU

3 lentelė
Kriterijai
Veiklos vykdymo apimtis

Veiklos reglamentavimas

Veiklos vertinimas

Veiklos prevencinė kontrolė

Įvertinimo pagrindas
Tarnautojų veikla susijusi su melioracijos technine statinių priežiūra,
melioracijos darbų eksploatacija ir kitais darbais susijusiais su
melioracija.
Valstybės tarnautojų veikla reglamentuota 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 2015-01-02 įsakymu
Nr. A2-2 ,,Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų
skyriaus nuostatai ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymais patvirtintais Savivaldybės Administracijos direktoriaus
2016-01-29 įsakymu Nr. A2-19, 2016-08-01 įsakymu Nr. A2-223, 201703-01 įsakymu Nr. A2-278
Veiklos vertinamas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m.
birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintų Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016-02-01 įsakymu Nr. A2-34 ,, Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo komisijos sudarymo“. 2016 metais valstybės
tarnautojai Administracijai ir Tarybai teikė metų veiklos ataskaitas,
vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2016-12-29
įsakymu Nr. A1-1754 ,,Dėl 2016 metų veiklos ir informacijos
pateikimo“.
Kaimo reikalų skyriaus veiklos prevencinę kontrolę atlieka
Savivaldybės administracija, Centralizuotas vidaus audito skyrius.

4

Įvertinimo pagrindas

Kriterijai
Veiklos išorės subjektų
kontrolė

Veiklos išorės kontrolę atlieka Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnyba

Poveikio sprendimui
vertinimas

Konkrečių pranešimų dėl bandymų paveikti sprendimus negauta.

Sprendimo pagrįstumas

Dėl priimtų skirtingų sprendimų panašioms aplinkybėms spręsti
negauta.

Sprendimų priėmimas

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

4. TARNAUTOJŲ, NAUDOJAMA VALSTYBĖS AR TARNYBOS PASLAPTĮ SUDARANTI
INFORMACIJA.

4 lentelė
Kriterijai

Įvertinimo pagrindas

Veiklos vykdymo apimtis

Atskiri darbuotojai nėra pasirašę nešališkumo deklaracijos,
konfidencialumo pasižadėjimus dėl asmens duomenų apsaugos.

Veiklos reglamentavimas

Valstybės tarnautojams nėra keliamas reikalavimas turėti leidimus
susipažinti ir dirbti su informacija su žyma ,,Konfidencialiai“,
,,Riboto naudojimo“

Veiklos teisėtumas

Dirbti su tokia informacija paskirti nuolatiniai darbuotojai.

Informacijos naudojimo tvarka

Vadovaujamasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; ir
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

Informacijos naudojimas priimant
sprendimus

Tarnautojai
sprendimus
Respublikos teisės aktais.

Disponavimas informacija

Tarnautojai disponuoja gaunama ir teikiama informacija.

Darbuotojų veiklos reglamentas

Darbuotojų veikla griežtai reglamentuota įstatymais, Savivaldybės
tarybos patvirtintomis tvarkomis, skyriaus veiklos nuostatais ir
pareigybių aprašymais.

Darbuotojų veiklos kontrolė

Negauta pranešimų dėl neteisėtos veiklos

Darbuotojų veiklos

Darbuotojai vertinami įstatymo numatyta tvarka. Pagal darbo
rezultatus skatinami vieną kartą per metus.

vertinimas

priima

vadovaudamiesi

Lietuvos

5. SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ VYKDANČIŲ ADMINISTRAVIMĄ PAPILDOMAS VERTINIMAS

5 lentelė
Kriterijai
Ar išvardyti veiksmai (veikla)
atitinka misiją

Įvertinimo pagrindas
Išvardyti veiksmai (veikla) atitinka misiją, nes vadovaujasi įstatymų
nustatyta tvarka
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Kriterijai

Įvertinimo pagrindas

Ar išvardyti veiksmai (veikla)
atitinka strateginius tikslus

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

Išvardytų veiksmų (veiklos)
kontrolė

Veiksmų (veiklos) įgyvendinimą
Centralizuotas vidaus auditas.

Darbuotojų rotacija

Teisės aktais tai nenumatyta ir ji netaikoma

Interesų konfliktas

Neužfiksuota tokio pobūdžio konflikto

Veiksmų suderinamumas su kitais
teisės aktais

Sprendimų, prieštaraujančių teisės aktams, nenustatyta.

kontroliuoja

Administracija,

6. PAPILDOMI KRITERIJAI

6 lentelė
Kriterijai
„Vieno langelio“ įgyvendinimo
principas

Įvertinimo pagrindas
„Vieno langelio“ principas reglamentuotas vidaus teisės aktais.
Administracijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymu Nr. A1-114.

Profesinio etikos (elgesio) kodekso Profesinės etikos (elgesio) kodeksas Savivaldybėje nėra patvirtintas.
taikymas
Vadovaujamasi Administracijos direktoriaus 2016-12-12 įsakymu
Nr. A1-1628 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos
vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.
Antikorupcinių programų
sudarymas ir įgyvendinimas

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu
Nr. T1-2508 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės Korupcijos
prevencijos 2015-2017 metų programą ir priemonių įgyvendinimo
planą. 2016 metais pateiktos ataskaitos STT ir Šilutės rajono
savivaldybės tarybai.

Teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ir jų projektų vertinimas atliekamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243.
Teisės aktų projektai vertinami pagal nurodytus reikalavimus. 2016
m. antikorupciniu požiūriu įvertinta 61 teisės akto projektai, 2017
m. iki IV ketvirčio 50 vnt.
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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.“
2016- 03-10 Dėl siekiančio eiti Šilutės rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos viršininku Darių Endzelį.
2016-03-10 Dėl siekiančios eiti Šilutės meno mokyklos direktorės
pareigas Daivą Pielikienę.
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 Algį Čeponį.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO LAPAS

7 lentelė
Veikla:

Įvertinimo pagrindimas
2016 metais parengta Tarybos sprendimų:

Veiklos vykdymo apimtis
(2016-01-01-2017-10-01)

1. 2016-02-18 sprendimas Nr. T1-238,,Dėl pritarimo partnerystei
įgyvendinant tęstinį investicinį projektą ,,Stankiškių vasaros polderio
rekonstrukcijai II etapas‘;
2. 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-341 ,,Dėl pritarimo partnerystei
įgyvendinant tęstinį investicinį projektą ,,Pakalnės vasaros polderio
dalies įrenginių rekonstrukcijai III etapas“;
3. 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-342 ,,Dėl pritarimo partnerystei
įgyvendinant tęstinį investicinį projektą ,,Šilutės rajono Mockių
melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų
melioracijos statinių rekonstrukcija“;
4. 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-343 ,,Dėl pritarimo partnerystei
įgyvendinant tęstinį investicinį projektą ,,Šilutės rajono Šilutės
seniūnijos Sausgalvių II vasaros polderio rekonstrukcija“;
5. 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-344 ,,Dėl pritarimo partnerystei
įgyvendinant tęstinį investicinį projektą ,,Sakučių, Ulozų, Veržininkų ir
Vaitkaičių kaimo vietovių žemės dalies melioracijos sistemų
rekonstrukcija“; 6. 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-345 ,,Dėl pritarimo
partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą ,,Rusnės žiemos
polderio dalies įrenginių rekonstrukcija“
2016m. Parengtos užduotys melioracijos darbų avariniams remontams:

1) Šilutės rajono, Usėnų seniūnijos Stremenių k., mel.pr. Nr.7 ir
Reizgių k., mel.pr. Nr.2 avariniai drenažo remonto darbai – 9 012,65
Eur
2) Šilutės rajono Vainuto seniūnijos Lolyčio k., mel.pr Nr. 5-1
avariniai drenažo remonto darbai -7 985,41 Eur
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3) Šilutės rajono Gardamo seniūnijos Brokorių k., mel.pr. Nr. 9 ir
Meškinės k., mel.pr. Nr.6 avariniai drenažo remonto darbai – 10
622,32 Eur
4) Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Snukalių k., mel.pr.
Nr.11 ir Juodžių k., mel.pr. Nr. 2-1 avariniai drenažo remonto
darbai – 16 255,03 Eur
5) Šilutės rajono Vainuto seniūnijos Girininkų k., mel.pr. Nr. 10 ir
Gorainų k., mel.pr.Nr.1 avariniai drenažo remonto darbai – 24
221,71 Eur
6) Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos Vyžių k., mel.pr. Nr. 4 avariniai
drenažo remonto darbai – 15 400,95 Eur
7) Šilutės rajono Švėkšnos seniūnijos Švėkšnos mstl., mel.pr. Nr.14
avariniai drenažo remonto darbai – 8 173,91 Eur
8) Šilutės rajono Saugų seniūnijos Saugų gyvenvietės mel. pr. Nr.1
vaikų darželio avariniai drenažo remonto darbai – 8 825,23 Eur
9) Šilutės rajono, Saugų seniūnijos griovio T-7 ir jame esančių
hidrotechninių įrenginių remontas – 81 777,50 Eur
10) Šilutės rajono, Saugų seniūnijos griovių T-2-5-1, T-2-5-1-3 ir juose
esančių hidrotechninių įrenginių remontas – 81 239,00 Eur.
2016 m. parengta: Administracijos direktoriaus įsakymai -3 vnt. (A1372; A1-403; A1-1475); sutarčių- 10 vnt.; raštų- 248 vnt .
2017 m Tarybos sprendimų nėra.
2017 metais parengtos užduotys melioracijos darbų avariniams remontams:

1) Šilutės rajono Šilutės seniūnijos, Pagrynių kadastrinės vietovės
(buvusio tarybinio ūkio technikumo) melioracijos projekto Nr. 2, 3, 10
rek. avariniai drenažo remonto darbai – 22 876,79 Eur
2) Šilutės rajono Vainuto seniūnijos Kivylių kadastrinės vietovės
(buvusio Vainuto valstybinio ūkio) melioracijos projekto Nr. 10
avariniai drenažo remonto darbai – 7 981,69 Eur
3) Šilutės rajono Kintų seniūnijos, Kintų kadastrinės vietovės
melioracijos projekto Nr. 2 avariniai drenažo remonto darbai – 7
192,91 Eur
4) Šilutės rajono Švėkšnos seniūnijos, Inkaklių kadastrinės vietovės
(buvusio Ašvos tarybinio ūkio) melioracijos projekto Nr.7 avariniai
drenažo remonto darbai - 5 070,20 Eur
5) Šilutės rajono Šilutės seniūnijos, Jonaičių kadastrinės vietovės,
Laučių gyvenvietės (buvusio Jonaičių tarybinio ūkio) melioracijos
projekto Nr.7 sistemos 9‘a avariniai drenažo remonto darbai -24
903,20 Eur
6) Šilutės rajono Šilutės seniūnijos, Jonaičių kadastrinės vietovės
(buvusio Jonaičių tarybinio ūkio) melioracijos projekto Nr.2
pralaidos ant griovio Nr.1 ties pk. 2+44 avariniai remonto darbai –
10 000,00 Eur
7) Šilutės rajono Vainuto seniūnijos, Bikavėnų kadastrinės vietovės
(buvusio Bikavėnų tarybinio ūkio) melioracijos projekto Nr.1 rek.
avariniai drenažo remonto darbai - 10 278,05 Eur
8) Šilutės rajono Švėkšnos kadastrinės vietovės, Švėkšnos seniūnijos,
griovio GR-3 ir melioracijos ploto Nr.11 drenažo sistemų Nr. 37, 39
valstybei nuosavybės teise priklausančių rinktuvų remontas – 26
640,00 Eur (+2360,00 Eur projekto parengimas)
9) Šilutės rajono Švėkšnos seniūnijos, Švėkšnos kadastrinės vietovės
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(buv. Švėkšnos tarybinio ūkio) melioracijos projekto Nr. 12,1 rek.
avariniai drenažo remonto darbai – 15 950,51 Eur
10) Šilutės rajono Šilutės seniūnijos, Pagrynių kadastrinės vietovės
(buvusio Tarybinio ūkio technikumo) melioracijos projekto Nr.1
avariniai drenažo remonto darbai – 29 354,71 Eur
11) Šilutės rajono Gardamo seniūnijos, Šylių kadastrinės vietovės
(buvusio Šylių valstybinio ūkio) melioracijos projekto Nr. 8 drenažo
sistemos Nr. 40 avariniai drenažo remonto darbai – 29 935,41 Eur
12) Šilutės rajono Šilutės seniūnijos, Jonaičių kadastrinės vietovės,
Laučių gyvenvietės (buvusio Jonaičių tarybinio ūkio) melioracijos
projekto Nr. 7 drenažo sistemos Nr.12 avariniai drenažo remonto
darbai – 13 893,33Eur.
2017 m. Kaimo reikalų skyriaus melioracijos specialistai parengė:

Administracijos direktoriaus įsakymai -5 vnt. (A1-16; A1-221; A1-566;
A1-904; A1-943); sutarčių- 5 vnt.; raštų- 173 vnt .
Veiklos reglamentavimas

Veiklos specifika
Veiklos kontrolė:
Prevencinė kontrolė
Lyginamoji kontrolė
Grįžtamoji kontrolė
Išorės subjektų kontrolė
Darbuotojai:
Darbuotojų veiklos
reglamentavimas

Darbuotojų veiklos
kontrolė
Darbuotojų veiklos
vertinimas
Sprendimai
Poveikio sprendimui vert.
Sprendimo priėmimo
tvarka
Sprendimų priėmimas

Veikla reglamentuota ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu,
Melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais; Kaimo reikalų
skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais.
Veiklos specifika konkrečiai numatyta Kaimo reikalų skyriaus
nuostatuose ir pareigybių aprašymuose.
Prevencinę kontrolę atlieka Savivaldybės administracija, Centralizuotas
vidaus audito skyrius, Kontrolės ir audito tarnyba.
Atliekama
Atliekama
Įstatymų numatyta tvarka
Darbuotojų veikla reglamentuota Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus 2015-01-02 įsakymu Nr. A2-2 ,,Šilutės
rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus nuostatai“
ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymais, patvirtintais
Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-01-29 įsakymu Nr.
A2-19, 2016-08-01 įsakymu Nr. A2-223, 2017-03-01 įsakymu Nr. A2278
Darbuotojai, organizuojantys bei atliekantys šias funkcijas tiesiogiai
pavaldūs skyriaus vedėjui, vedėjas pavaldus Administracijos
direktoriui.
Darbuotojai vertinami Administracijos direktoriaus 2016-02-01
įsakymu Nr. A2-34
Pranešimų dėl bandymų paveikti sprendimus negauta.
Sprendimų priėmimų tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
Analizuojamos srities sprendimai priimami kolegialiai.

