Šilutės rajono savivaldybės 2008-2011 metų korupcijos prevencijos programos
2011 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
2012 m. kovo 02 d.
Šilutė
Eil.
Priemonės
Nr.
pavadinimas
1
2
1.
Savivaldybės interneto
svetainėje skelbti visus
viešųjų pirkimų ir
Savivaldybės
turto
privatizavimo
konkursų rezultatus.

Įvykdymo
terminas
3
4
Viešųjų
Pasibaigus
pirkimų
ir ketvirčiui iki
privatizavimo kito mėnesio
procedūrų
10 d.
viešumo
užtikrinimas
Tikslas

Vykdytojas

Kontrolė

5
6
Specialistai,
Administracijos
vykdantys
direktorius
viešuosius
pirkimus
bei
privatizaciją

Rezultatas
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102;
2008, Nr. 81-3179) 85 straipsnio 3 dalimi,
Administracijos direktorius 2011-07-25 įsakymu Nr. A1999 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės viešųjų
pirkimų taisykles. Taisyklės paskelbtos tinklaraštyje
www.silute.lt, nuorodoje „Viešieji pirkimai“.
2. Tarptautiniai pirkimai skelbiami Europos Sąjungos
specialiajame
leidinyje,
„Informaciniuose
pranešimuose“,
tinklaraštyje
www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
Savivaldybės
supaprastinti
pirkimai
skelbiami
tinklaraštyje
www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir pagal įstatymo
reikalavimus „Informaciniuose pranešimuose.“
3. Visų būdų skelbiami pirkimai prieinami Savivaldybės
tinklaraštyje
www.silute.lt,
nuorodoje
,,Viešieji
pirkimai“.
4. Planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais
viešųjų pirkimų planai yra patvirtinami iki kovo 15
dienos, o šiuos planus patikslinus, nedelsiant skelbiama
tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir
Savivaldybės interneto tinklaraštyje Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatyta tvarka.
5. Savivaldybės turto privatizavimo konkursų rezultatai
skelbiami
Savivaldybės
tinklaraštyje,
nuorodoje
„Verslas-Privatizuoti objektai“, o apie numatomus
privatizuoti objektus dar ir rajoninėje bei respublikinėje
spaudoje.

2.

Savivaldybės interneto
svetainėje
skelbti
išduotų licencijų ir
leidimų sąrašus

Savivaldybės
teikiamų
paslaugų
viešumo
užtikrinimas

3.

Savivaldybės interneto
svetainėje
skelbti
socialinių butų eilės
sąrašus.

Savivaldybės
teikiamų
paslaugų
viešumo
užtikrinimas

Peržiūrėti darbuotojų
pareigybių aprašymus
ir esant būtinybei
įtraukti antikorupciniu
požiūriu
svarbias
nuostatas bei teisinės
atsakomybės
priemones.
Skelbti
informaciją
apie įvykdytas bei
vykdomas korupcijos
prevencijos priemones
Savivaldybės interneto
svetainėje ir spaudoje

Apibrėžti
antikorupcine
s nuostatas
bei teisinės
atsakomybės
priemones

4.

5.

Kiekvieną
mėnesį iki 10
d.
(Sąrašą
atnaujinti kartą
per pusmetį)
Kiekvieną
mėnesį iki 10
d.
(Kiekvienais
metais,
atnaujinus
sąrašus)
kasmet
I-II ketv

Informuoti
Iškilus
visuomenę
būtinybei
apie
įvykdytas ir
vykdomas
korupcijos
prevencijos
priemones

Specialistas,
Administracijos
atsakingas už direktorius
licencijų
ir
leidimų
įforminimą

Išduotų licencijų ir leidimų sąrašai skelbiami
Savivaldybės tinklaraštyje www.silute.lt, nuorodoje
„Korupcijos prevencija – Licencijos“, jie kasmet
peržiūrimi ir atnaujinami.

Specialistas,
vykdantis
atitinkamas
funkcijas

Administracijos
direktorius

Socialinių butų eilių sąrašai skelbiami Savivaldybės
tinklaraštyje www.silute.lt, nuorodoje „Veiklos kryptysSocialinis būstas“. Taip pat su minėtais sąrašais galima
susipažinti „Viename langelyje“.

Už
personalą Administracijos
atsakingas
direktorius
specialistas

Pareigybės aprašymai reikalui esant yra peržiūrimi ir
skyriaus vedėjo (seniūno) ar vyriausiojo specialisto,
neįeinančio
į
struktūrinį
padalinį
teikiami
Administracijos direktoriui įsakymu tvirtinti. Pareigybių
aprašymuose
yra
skyrius
„Atsakomybė
ir
atsiskaitomybė“.

Komunikacijos
skyrius

1. Savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte
yra įrengtas stovas, kuriame talpinama visa gaunama ir
turima informacinė medžiaga apie Savivaldybės, kitų
valstybinių institucijų ar įstaigų veiklą, asmenų priėmimą
Vyriausybėje ir pan. bei kt.
2. Interneto lankytojai per Savivaldybės tinklaraščio
nuorodą „Korupcijos prevencija“ gali tiesiogiai gauti
informaciją iš STT tinklaraščio bei susipažinti su minėtos
tarnybos veikla. Ten skelbiamas ir „karštosios linijos“
telefono numeris.
3. Savivaldybės tinklaraštyje www.silute.lt specialiai
sukurtame „Korupcijos prevencija“ puslapyje sistemingai
talpinama informacija apie korupcijos prevencijos
priemones tiek respublikoje, tiek savivaldybėje.
4. Komunikacijos skyrius analizuoja vartotojų gaunamus
prašymus ar skundus ir pateikia statistinius duomenis
tiklaraštyje www.silute.lt, nuorodoje „Vartotojų teisių
apsauga“.

Administracijos
direktorius

6.

7.

8.

Teikti
informaciją
Valstybės tarnautojų
registrui apie valstybės
tarnautojus,
kurie
pagal
įsiteisėjusius
galutinius
teismo
nuosprendžius
pripažinti
padarę
korupcinius
nusikaltimus
Įgyvendinti
antikorupcines
mokymo programas
švietimo
sistemoje
(konkursų, paskaitų ir
kt.
renginių
antikorupcine
tema
organizavimas)

Atsižvelgti į Paaiškėjus
turimą
tokiam faktui
informaciją
skiriant
į
atitinkamas
pareigas

Už
personalą Administracijos
atsakingas
direktorius
specialistas

Korupcinių nusikaltimų 2011 m. nebuvo nustatyta, todėl
informacija Valstybės tarnautojų registrui nebuvo
teikiama.

Mokinių
Kasmet
informavimas
ir švietimas

Švietimo
skyrius

Administracijos
direktorius

Šilutės rajono mokyklos dalyvavo 5-12 klasių rašinių
konkurse ,,Korupcija jaunimo akimis“ Pažymint
Tarptautinę antikorupcijos dieną
Šilutės pirmosios
gimnazijos mokykloje vyko konferencija ,,Korupcija, jos
prevencija ir kontrolė‘‘
Korupcijos prevencijos tema švietimo įstaigose
diferencijuojamos į ugdymo procesus.. Ekonomikos
pamokose akcentuojama į sąžiningumo konkurenciją,
etikos pamokose - demokratinės vertybes ir moralinę
politiką. Pilietinio ugdymo pamokose analizuojamos
temos: ,,Visuomenės pažinimas ir tyrinėjimas‘‘,
,,Socialinių ryšių kūrimas ir palaikymas‘‘, ,,Politinė
bendruomenės esmė ir piliečių atsakomybė‘‘, ,,Ar visi
pinigai švarūs?“

Piniginių lėšų
panaudojimo
teisėtumas
skiriant
piniginę
(socialinę)
paramą

Užtikrinti
skaidrų
piniginės
(socialinės)
paramos
skyrimą

Socialinės
Administracijos
paramos skyrius direktorius

Socialinei paramai įgyvendinti ir rajono
socialinės paramos strategijai formuoti 2011 m. parengta
124 Administracijos direktoriaus įsakymų ir 15
sprendimo projektų Savivaldybės tarybai.
Svarbiausi sprendimai 2011 m.:
1. 1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-0331 sprendimas Nr. T1-1704 „pritarimo Šilutės rajono
socialinių globos įstaigų vadovų veiklos 2010 metų
ataskaitoms“.
2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24
sprendimas Nr. T1-1678 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės
administracijos 2010 metų veiklos ataskaitos“.
3. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24

Nuolat

sprendimas Nr. T1-1679 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės tarybos ir mero 2010 metų veiklos
ataskaitos“.
4. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24
sprendimas Nr. T1-209 „Dėl išlaidų maitinimui,
medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių
normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos
įstaigose“.
5. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24
sprendimas Nr. T1-207 „Dėl 2012 metų Socialinių
paslaugų kainų patvirtinimo“.
6. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31
sprendimas Nr. T1-1709 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano
patvirtinimo“.
7. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31
sprendimas Nr. T1-1710 „Dėl Šilutės senelių globos
namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymo“.
8. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31
sprendimas Nr. T1-1711 „Dėl Šilutės rajono Saugų vaikų
globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymo“.
9. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27
sprendimas Nr. T1-172 „Dėl Socialinių paslaugų
poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27
d. sprendimu Nr. T1-1389, pakeitimo“.
10. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-1027 sprendimas Nr. T1-171 „Dėl Mokėjimo už socialines
paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu
Nr. T1-1391, pakeitimo“.
11. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-0127 sprendimas Nr. T1-1624 „Dėl bendrosios socialinės
paslaugos (transporto) organizavimo Šilutės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
12. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-1124 sprendimas Nr. T1-208 „Dėl paramos skyrimo

Vytautui Ragelskiui“.
13. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-0127 sprendimas Nr. T1-1621 „Dėl paramos skyrimo
Artūrui Kubaičiui“.
14. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-1027 sprendimas Nr. T1-189 „Dėl Šilutės dienos paslaugų
centro nuostatų patvirtinimo ir socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo“.
15. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-0127 sprendimas Nr. T1-1662 „Dėl socialinių paslaugų
kainų patvirtinimo“ (negalioja nuo 2011-12-31).

9.

10.

11.

Organizuoti
antikorupcinio
švietimo
mokymus
Savivaldybės įstaigų ir
institucijų vadovams ir
darbuotojams, Tarybos
nariams

Kelti politikų Kartą
ir darbuotojų metus
kvalifikaciją
antikorupcine
tema

per Specialistas,
Administracijos
atsakingas už direktorius
korupcijos
prevencijos
koordinavimą
Savivaldybėje

Vykdyti
brandos
egzaminų
organizavimo
ir
vykdymo priežiūrą

Užtikrinti
skaidrų
brandos
organizavimą
ir vykdymą

Kasmet
II, III ketv.

Švietimo
skyrius

Administracijos
direktorius

Kontroliuoti, ar laiku
ir
tinkamai
pateikiamos privačių
interesų
deklaracijos

Skaidrus
viešųjų ir
privačių
interesų
derinimas

Kasmet
II-III ketv

Juridinis
skyrius

Administracijos
direktorius

2011-11-24 Šilutės rajono savivaldybėje administracijos
darbuotojams, Tarybos nariams ir Antikorupcinės
komisijos nariams organizuotas seminaras ,,Korupcija
Lietuvoje. Etikos ir interesų konfliktų problemos‘‘
Šilutės rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos
pirmininkas ir nariai kėlė kvalifikaciją Klaipėdos
rengiamuose seminaruose korupcijos prevencijos
klausimais.
1. Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimas organizuotas vadovaujantis Švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V2337 redakcija dėl brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo nuostatais.
2. Priimantiems, saugantiems ir perduodantiems
valstybinio brandos egzamino užduotis gautas leidimas
dirbti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija,
žymima „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma.
3. Vykdant brandos egzaminų organizavimą ir vertinimo
priežiūrą, pažeidimų nebuvo nustatyta, nusiskundimų
taip pat negauta.
Privačių interesų deklaracijas pateikė rajono politikai ir
Administracijos valstybės tarnautojai vadovaujantis
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatomis bei Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2009-10-28 sprendimu Nr.
KS-95 patvirtintu Pareigų sąrašu.

12.

Kontroliuoti
Savivaldybės
administracijos
darbuotojų veiklą,
kur
egzistuoja
korupcijos
pasireiškimo tikimybė:
leidimų
išdavimas,
licencijų išdavimas,
mokesčių
lengvatų
taikymas,
socialinių
paslaugų
teikimas,
viešųjų
pirkimų
organizavimas ir pan.

Siekti
Nuolat
savivaldybės
administracij
os darbuotojų
veiklos
skaidrumo

Centralizuotas
vidaus audito
skyrius

Administracijos
direktorius

Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plane 2011
metais buvo numatyta atlikti 10 vidaus auditų bei 2
pažangos stebėjimus (veikla po audito). 2011m. gegužės,
gruodžio mėnesiais, patikslinus veiklos planą, buvo
pakeisti audituotini subjektai. Vienas vidaus auditas buvo
atliktas ne pagal veiklos planą, Administracijos
direktoriaus pageidavimu. Per metus buvo atlikta 14
vidaus auditų bei trys pažangos stebėjimai Visi veiklos
plane numatyti vidaus auditai buvo atlikti. Vyriausieji
vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus pagal CVA
skyriaus vedėjos patvirtintas vidaus audito programas,
tikrino ir vertino audituojamų subjektų vidaus kontrolės
sistemos funkcionavimą, tikrino ir vertino kaip valdomas
Savivaldybės turtas, ar jis naudojamas taupiai ir
racionaliai, vertino kaip įgyvendinamos Vainuto
seniūnijos vykdoma veiklos programa, Architektūros ir
urbanistikos, Juridiniame, Socialinės paramos, Viešųjų
pirkimų skyriuose vertino skyriams priskirtų funkcijų
vykdymą, specialistų darbo efektyvumą, Šilutės
lopšelyje- darželyje ,,Žibutė” vertino asignavimų skirtų
programos įgyvendinimui panaudojimo teisėtumą,
Švėkšnos ,,Saulės” gimnazijoje, Švėkšnos sanatorinėje
mokykloje, Rusnės specialiojoje mokykloje tikrino ar
informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima ir
išsami. Vertino kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
panaudojimą ir t.t. Vidaus auditoriai vidaus auditų metu
nustatė, kad dalyje audituotų subjektų nepilnai vykdomi
įstatymų reikalavimai, tame tarpe Viešųjų pirkimų
įstatymas, neidentifikuojami pirkimų rizikos veiksniai.
Pasitaikė atvejų, kai buhalterinė apskaita tvarkoma,
pažeidžiant viešojo sektoriaus apskaitos standartų
reikalavimus.
Atlikę vidaus auditus, parengė išvadas bei
audituojamų subjektų vadovams pateikė rekomendacijas,
kuriose nurodė biudžeto išlaidų sąmatose skirtus
asignavimus naudoti tinkamai ir pagrįstai, nustatyti
vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų racionalų
lėšų panaudojimą bei kontrolę.
Atlikus vidaus auditus, pateikta audituotų subjektų

vadovams bei Administracijos direktoriui 14 vidaus
audito ataskaitų, kuriose pareikštos išvados bei pateikta
148 rekomendacijos dėl vidaus kontrolės sistemos
gerinimo, buhalterinės apskaitos procedūrų tobulinimo,
turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo,
buhalterinės apskaitos tvarkymo bei finansinės
atskaitomybės sudarymo. Audituoti subjektai 112
rekomendacijas
įgyvendino
2011
metais,
13
rekomendacijų įgyvendinimas bus tęsiamas 2012 metais.
2011 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko
tris pažangos stebėjimus (veikla po audito), kurių metu
įvertino
2010
metais
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimą. Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo
kontrolę, vidaus auditoriai surašė pažangos stebėjimo
ataskaitas, kuriose nurodė kaip buvo vykdomos CVA
skyriaus rekomendacijos, bei nurodė dėl kokių priežasčių
dalis rekomendacijų liko neįgyvendinta. Į vidaus audito
ataskaitose pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta,
dauguma rekomendacijų įgyvendinta.
Vidaus auditų metu korupcijos pasireiškimo atvejų
nenustatyta.

13.

14.

Paruošti
valstybės Užtikrinti
tarnautojų
veiklos valstybės
etikos taisykles
tarnautojo
darbo kokybę

2011 m.
iki IV ketv.

Peržiūrėti, parengti ir
patvirtinti
naują
Šilutės
rajono
savivaldybės tarybos
reglamentą

2011 m. iki
IV ketv.

Nustatyti
pavyzdines
taisykles,
kuriomis
remiantis
būtų
reglamentuota

Tarybos

Už
personalą
atsakingas
specialistas,
specialistas
atsakingas už
korupcijos
prevencijos
koordinavimą
Savivaldybėje
Juridinis
skyrius,
darbo grupė

Savivaldybės
meras

Nacionalinės kovos su korupcija programoje (34
priemonė) Vidaus reikalų ministerija yra įpareigota
parengti LR valstybės tarnautojo elgesio kodeksą, todėl
Savivaldybei nėra prasmės rengti atskiras Etikos
taisykles.

Savivaldybės
meras

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011 m. liepos 21 d.
sprendimu Nr. T1-132 patvirtino Šilutės rajono
savivaldybės tarybos veiklos naują redakciją.

veikla

15.

16.

17.

18.

Bendradarbiauti
su
korupcijos prevenciją
vykdančiomis
institucijomis

Siekti
Iškilus
efektyviau
būtinybei
užtikrinti
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Gyventojų apklausos
dėl
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
organizavimas

Specialistas,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos
koordinavimą
Savivaldybėje

Savivaldybės
meras,
Administracijos
direktorius

1. Nuosekliai bendradarbiaujama ir palaikomi ryšiai su
STT Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos
skyriumi.
2. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011-04-28
sprendimu Nr. T1-15 patvirtinta Antikorupcijos
komisijos sudėtis.

Savivaldybės
meras

Gruodžio mėnesį atlikta anoniminė asmenų apklausa apie
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
veiklos ir darbuotojų darbo kokybę bei valstybės
tarnautojo
ar
Savivaldybės
darbuotojo
etiką.
Anonimiškai apklausti 88 respondentų. Nepriekaištinga
etika įvertinti 58 proc. respondentų, patenkinama – 40
proc., nepatenkinama – 1 proc., neatsakė – 1 proc.
Apklausos analizė pateikta tinklaraščio www.silute.lt
nuorodoje „Korupcijos prevencija“.
Taip pat žymiai pagerėjo kiti apklausos rodikliai.
1. Savivaldybės tinklaraštyje yra publikuojama anketa,
pateikti kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos
asmenys gali informuoti apie pastebėtus korupcinius
pažeidimus, tarnautojo etiką ir pan.
2. Savivaldybės tinklaraščio „Teisinės informacijos“
nuorodoje yra pateikiama informacija apie teisės aktų
pažeidėjus (šiuo metu tokių nėra).
3. Skundų ar pranešimų apie valstybės tarnautojo ar
darbuotojo netinkamą etiką 2011 m. negauta.
2011 m. III ketvirtį atlikta korupcijos rizikos analizė dėl
Šilutės rajono savivaldybės tarnautojų, vykdančių
licencijų ir leidimų išdavimus, korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimas. Apie tyrimo išvadas supažindinta
STT raštu 2011- 10-14 Nr.R3-(2,16)-8107

Užtikrinti
Kasmet
efektyvesnį
ketvirtyje
gyventojų
dalyvavimą
svarstant
Savivaldybės
problemas
korupcijos
pasireiškimo
srityje
Skatinti
gyventojus Plėtoti
Nuolat
pranešti
apie tiesioginį
korupcinius
visuomenės ir
pažeidimus
savivaldybės
ryšį
antikorupcini
ais
klausimais

IV Komunikacijos
skyrius

Atlikti
korupcijos Siekti
rizikos analizę
objektyvaus
antikorupcini
o įvertinimo

III Specialistas,
Savivaldybės
atsakingas už meras
korupcijos
prevencijos
koordinavimą
Savivaldybėje

Kasmet
ketvirtyje

Specialistas,
Administracijos
atsakingas už direktorius
korupcijos
prevencijos
koordinavimą
Savivaldybėje

19.

Skelbti Savivaldybės
tarybos sprendimus ir
jų
projektus
savivaldybės interneto
svetainėje

Siekti
sprendimų
priėmimo
proceso
skaidrumo

1. Projektus - Kanceliarija
prieš 3 d. iki
Tarybos
posėdžio;
2. Sprendimus
- per 10 d. po
Tarybos
posėdžio

Savivaldybės
meras

1. Savivaldybės tarybai parengti sprendimų projektai ir
priimti sprendimai yra skelbiami tinklaraščio www.
silute.lt, nuorodoje „Teisinė informacija“ bei Lietuvos
Respublikos Seimo tinklaraštyje www.lrs.lt ;
2. Bendruomenės nariai taip pat gali susipažinti su kai
kuriais (kuriuose nėra asmens duomenų) Administracijos
direktoriaus įsakymais, kurie skelbiami minėto
tinklaraščio nuorodoje „Teisinė informacija“.

