ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS
ATASKAITA UŽ 2016 METUS
Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau-Antikorupcijos komisijos)
paskirtis- vykdyti Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip
neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su
visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos
prevencijos srityje, skatinti švietimo įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje.
Antikorupcijos komisija, sudaryta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu
Nr. T1-25 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ yra iš 5 narių:
Sandra Tamašauskienė - Savivaldybės tarybos narė (pirmininkė);
Vladas Kainovaitis - Savivaldybės tarybos narys;
Antanas Kubaitis - Savivaldybės tarybos narys;
Domas Merliūnas - Švėkšnos sen. Veiviržos seniūnaitijos seniūnaitis;
Birutė Gustienė - Rusnės sen. Pakalnės seniūnaitijos seniūnaitė.
Šilutės rajono tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-425 vietoj Vlado Kainovaičio
paskirtas Povilas Tunaitis.
Komisija pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės valstybės politiką
korupcijos prevencijos srityje, vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais
Antikorupcijos komisijos nuostatais, 2015-2017 metų Korupcijos prevencijos programa ir jos
priemonių įgyvendinimo planu. Programa yra ilgalaikė, todėl kiekvienais metais ji peržiūrima ir, esant
būtinybei, papildoma arba keičiama. 2016 metų Korupcijos prevencijos programos priemonių
įgyvendinimo ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimo tarnybai taip pat viešai
paskelbta Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt skiltyje ,,Gyventojams“ ,,Korupcijos
prevencija“.
Pagrindinės Programos, strateginės korupcijos prevencijos kryptys yra: užtikrinti korupcijos
atsiradimo sąlygų šalinimą; didinti savivaldybės veiklos viešumą; tobulinti administracinių ir viešųjų
paslaugų teikimo ir administravimo procedūras didinant jų skaidrumą ir efektyvumą; antikorupcinio
švietimo sklaida.
Atsižvelgiant į Programos, strateginės korupcijos prevencijos kryptis Komisija siekė:
Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo,
priežiūros ir kontrolės mechanizmą.
2016 metų Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plane buvo užsibrėžta
Savivaldybės interneto tinklalapyje įdiegti ir įgyvendinti interaktyvią vaikų priėmimo į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas registracijos sistemą. 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.
2016 m. IV ketvirtyje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Šilutės rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, vykdant statybą leidžiančių
dokumentų išdavimą, analizuojant laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2016-07-01. Analizė ir išvados
pateiktos STT.
Antikorupciniu požiūriu įvertinti 61 vnt. Tarybos sprendimų projektai ir 2 Administracijos
direktoriaus įsakymų projektai, kurie numato reguliuoti visuomeninius santykius. Visi priimti
norminiai aktai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www. silute.lt. /teisinė informacija ir www.tar.lt,
todėl asmenys galėjo susipažinti su teisės aktais, teisės aktų pažeidimų apskundimo tvarka ir ja

vadovautis. Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikta informacija dėl 2-jų kandidatų, siekiančių eiti
atsakingas pareigas Savivaldybėje.
Antikorupcijos komisijos prašymu 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
Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija inicijuoja, kad Tarybos sprendimai,
Administracijos direktoriaus įsakymai, viešieji pirkimai, turto privatizavimas, socialinių būstų eilės,
licencijų išdavimų sąrašai ir kt. būtų viešinami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt.
Nuorodoje ,,Gyventojams“>,,Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija apie vykdomas
antikorupcines prevencijos priemones, rajono gyventojams parengta informacija kaip elgtis ir kur
kreiptis žinant apie vykdomas ar planuojamas vykdyti korupcines veikas. Pranešimai apie galimą
korupciją teikiami anonimiškai, patvirtinus tam tikrą kodą. Šioje skiltyje taip pat nurodytas STT
,,karštosios linijos“ numeris. Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus galima siųsti specialiuoju
paštu adresu antikorupcija@silute.lt, šis adresas paskelbtas spaudoje. Nuo gegužės 17 dienos
posėdžio, kada buvo sukurtas ir paskelbtas šis adresas, gauti 2 skundai. Jie išnagrinėti Antikorupcijos
komisijos posėdžių metu.
2016 metais, siekiant suteikti gyventojams paslaugas vietoje ir gerinti gyventojų
aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, 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.
Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-02-25 išvadą Nr. 4-011399 „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.
Įgyvendinant antikorupcinį švietimą 2016 m. spalio - lapkričio mėn. bendrojo lavinimo
mokyklose organizuotas piešinių, lankstinukų, plakatų ir vaizdo klipų ,,Kaip pažaboti korupciją“
konkursas. Visi konkurse dalyvavę darbai buvo eksponuojami Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje
salėje, su konkurso darbais galėjo susipažinti rajono bendruomenė.
Antikorupcijos komisija atvira bendruomenei, todėl į posėdžius kviečiamės žiniasklaidos
atstovus – vietinė žiniasklaida informuoja Savivaldybės gyventojus apie komisijos veiklą.
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.
2016-11-24 Savivaldybės administracijos atstovai dalyvavo ,,Transparency International“
seminare. Seminare dalyvavo 2 asmenys.
2016-12-09 Šilutės antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo konferencijoje ,,Viešojo ir
privataus sektorių bendradarbiavimas kovoje su korupcija”(Klaipėda). Konferencijoje dalyvavo 2
asmenys.
2016-12-12 Šilutės rajono savivaldybės Administracija kartu su Antikorupcijos komisija
apdovanojo konkurso ,,Kaip pažaboti korupciją” dalyvius.
Per ataskaitinį laikotarpį neįgyvendinta viena priemonė - ,,Parengti Savivaldybės vadovybės
informavimo apie privačių interesų konfliktus, Savivaldybės Tarybos ir Savivaldybės administracijos

veikloje tvarka“. Antikorupcijos komisija pasitarusi su juristais nusprendė nerengti Savivaldybės
vadovybės informavimo apie viešųjų privačių interesų konfliktus Tarybos ir Savivaldybės
administracijos veikloje tvarkos, nes visa tai įgalina Lietuvos Respublikos viešųjų privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymas, kuriuo ir vadovaujamasi.
Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma - posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu
Komisija posėdžiavo 5 kartus.
2016-01-29 svarstyta:
1. Antikorupcinės komisijos 2015 metų veiklos ataskaita.
2. Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 m. programos, 2015 m.
priemonių plano įgyvendinimo ataskaita.
3. Centralizuoto vaikų priėmimo į lopšelius/darželius sistemos įdiegimą Šilutės rajono
savivaldybėje.
2016-04-26 svarstyta:
1. Šilutės ligoninės korupcijos prevencijos veikla.
2. UAB ,,Statyk pats“ pretenzija.
3. 2015-2017 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių plano koregavimo.
2016-05-17 svarstyta:
1. UAB ,,Statyk pats“ pretenzijos.
2. Antikorupcijos komisijos kreipimosi į visuomenę.
4. 2016-08-23 svarstyta:
1. Savivaldybės įstaigų interneto svetainių peržiūros dėl korupcijos prevencijos aktualijų.
2. Viešųjų darbų Šilutės rajono savivaldybėje paskirstymo veiksmingumo ir tikslingumo.
3. Seminaro organizavimas korupcijos prevencijos tematika.
4. Korupcijos tikimybės pasireiškimo atlikimas Administracijoje.
5. Aloyzo Ingnašiaus prašymas.
2016-10-27 svarstyta:
1. UAB ,,Robrona“ skundas.
2. Seminaro ,,Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimo aktualijos“ organizavimas.
3. Viešųjų darbų atlikimas Šilutės, Rusnės ir Švėkšnos seniūnijose.
4. Moksleivių konkurso ,,Kaip pažaboti korupciją“ organizavimas.

