ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2015 METUS
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-15 patvirtinta Šilutės rajono
savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau-Komisija) sudėtis, kurią sudarė 3(trys) Tarybos nariai: Gintaras
Bružas (pirmininkas), Algirdas Gečas ir Arvydas Jakas, visuomenės atstovas Romualdas Jovaiša ir
Savivaldybės administracijos vyr. specialistė Jūratė Bandzienė (sekretorė). Ši komisija dirbo iki 2015 metų
II-jo pusmečio.
2015 metų antrąjį pusmetį Komisija sudaryta 2015 m. rugpjūčio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės
sprendimu Nr. T1-25. Komisija sudaryta iš 5 narių: 3 Savivaldybės tarybos nariai (Sandra Tamašauskienė pirmininkė, Vladas Kainovaitis ir Antanas Kubaitis) 2 Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų atstovai Birutė Gustienė ir Domas Merliūnas.
Komisija pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės valstybės politiką korupcijos
prevencijos srityje, vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Antikorupcijos komisijos
nuostatais, Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo planu. 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. Programa yra ilgalaikė,
todėl kiekvienais metais ji peržiūrima ir, esant būtinybei, papildoma arba keičiama. 2015 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:
1. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir
kontrolės mechanizmą (Programą rengti įgaliota Antikorupcijos komisija; už Programos priemonių
vykdymą atsakingi plane nurodyti vykdytojai; už Programos stebėseną, koordinavimą atsakingas Šilutės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją).
2.Užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų
veiklos skaidrumą, antikorupcinėmis priemonėmis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui.
2.1.Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriuje, administruojant piniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir
vieniems gyvenantiems asmenims, mokant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir
karšto vandens išlaidų kompensacijas, analizuojant laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2015-07-01).
2.2.Antikorupciniu požiūriu įvertinti 47 Tarybos sprendimų projektai ir 2 Administracijos
direktoriaus įsakymų projektai, kurie numato reguliuoti visuomeninius santykius.
2.3. Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikta informacija dėl 2-jų kandidatų siekiančių eiti atsakingas
pareigas Savivaldybėje.
3. Didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei.
3.1. Visi priimti norminiai aktai buvo 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.
3.2. Atliktos visuomenės apklausos:
3.2.1. Administracinės naštos dydžio nustatymas Civilinės metrikacijos skyriuje.
3.2.2. Asmenų aptarnavimo ir jų prašymo nagrinėjimo Šilutės rajono savivaldybės administracijoje
kokybės vertinimo internetinė apklausa.
3.2.3. Vieša apklausa ,,Kur, Jūsų manymu, labiausiai paplitusi korupcija“.
Išvados ir rezultatai paskelbti Savivaldybės portale www.silute.lt
3.2.4. 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.
4. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą, gerinti gyventojų aptarnavimo ,,Vieno
langelio“ kokybę.

4.1. Administracijos direktoriaus
2015-01-30 įsakymu Nr. A1-109 parengtas Asmenų
aptarnavimo ,,Vieno langelio“ principu tvarkos aprašas. Plėtojant informacinių technologijų sistemą ir
siekiant kuo daugiau paslaugų teikti elektroniniu būdu parengta 195 vnt. teikiamų administracinių paslaugų
sąrašai ir šių paslaugų teikimo aprašymai.
5. Didinti visuomenės švietimą.
5.1. Įgyvendinant antikorupcinį švietimą 2015 m. bendrojo lavinimo mokyklose organizuotas
lankstinukų, plakatų ir vaizdo klipų ,,Mes –prieš korupciją“ konkursas.
5.2. Bendrojo lavinimo įstaigose antikorupcinės temos integruojamos į mokomuosius dalykus
(ekonomikos, istorijos, etikos, politologijos) ir neformalųjį ugdymą.
5.2. 2015-12-07 Savivaldybės administracijos darbuotojams, Tarybos ir Antikorupcijos komisijos
nariams surengtas seminaras ,,Šiuolaikinio valstybės tarnautojo įvaizdžio formavimo pagrindai‘‘ ir
,,Antikorupcijos komisijos veikla ir uždaviniai“. Seminare dalyvavo Seimo narė A.Bilotaitė, STT Klaipėdos
valdybos viršininkas Arvydas Juršėnas, Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas ir
Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisija.
5.3. 2015-12-09 Antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo konferencijoje ,,Viešojo ir privataus
sektorių bendradarbiavimas kovoje su korupcija“.
Per ataskaitinį laikotarpį neįgyvendintos dvi priemonės: (1. Savivaldybės interneto tinklalapyje
neįdiegta interaktyvi vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistema ir 2. Neparengta Savivaldybės
vadovybės informavimo apie privačių interesų konfliktus, Savivaldybės Tarybos ir Savivaldybės
administracijos veikloje tvarką). Antikorupcijos komisija šias neįgyvendintas priemones numato įgyvendinti
2016 m I ketvirtį.
Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma- posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Komisija
posėdžiavo 4 kartus.
2015-01-21 svarstyta ,,Antikorupcinės komisijos 2014 metų veiklos ataskaita“
2015-02-17 svarstyta ,,2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių
įgyvendinimo plano rengimas“
2015-10-06 svarstyta ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Šilutės rajono savivaldybėje
2015 metais“
2015-11-04 svarstyta ,,Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje.
Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį nenustatė korupcijos apraiškų ar korupcinių
teisės pažeidimų. Per ataskaitinį laikotarpį Antikorupcijos komisijai nenukreiptas nei vienas skundas.
Komisija ir toliau sieks vykdyti Savivaldybėje korupcijos prevencijos politiką, plėtoti prevencijos
priemonių sistemą, skatinti bendradarbiavimą su visuomene korupcijos prevencijos srityje.
Sandra Tamašauskienė

