Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
2015 m. vasario 9 d.
Šilutė
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Peržiūrėti
Savivaldybės
teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinio
vertinimo
metodiką (pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
patvirtintą
Teisės
aktų
antikorupcinio
vertinimo
naujas taisykles0

2

Vertinti Savivaldybės teisės
aktų
projektus
antikorupciniu požiūriu

3.

Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
vienoje iš Savivaldybės
administracijos
veiklos
sričių

Tikslas

Veiksmingumo vertinimo
Rezultatas
kriterijai
Priemonės antikorupcinės kontrolės ir prevencijos skaidrumui užtikrinti
Įgyvendinti
Lietuvos
Šilutės
rajono Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
Respublikos Vyriausybės savivaldybės teisės aktų
2014-03-12 nutarimą Nr. projektai vertinami pagal
Iki 2014-07-03 vadovautasi Šilutės rajono savivaldybė tarybos
243
Lietuvos
Respublikos 2010 02-25sprendimu Nr. T1-1242 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės
Vyriausybės 2014 m. kovo institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
12 d. nutarimą Nr. 243 ,,Dėl patvirtinimo“ ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23
teisės
aktų
projektų sprendimu Nr. T1-298 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės
antikorupcinio
vertinimo aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos pakeitimo“.
taisyklių patvirtinimo“.
Neteko galios 2014 07 03 Šilutės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T1-2150 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės sprendimų,
susijusių su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu, pripažinimo
netekusiais galios“.
Nuo 2014-07-03 Šilutės rajono savivaldybės teisės aktų projektai
vertinami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d.
nutarimą Nr. 243 ,,Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
taisyklių patvirtinimo“.
Korupcijos
tikimybės Įvertintų teisės aktų projektų Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
pasireiškimo sumažinimas, skaičius vnt.
įgyvendinant teisės aktus.
Šilutės rajono savivaldybės Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus ar teisės aktų projektus
tarybos sprendimų įvertinta įgalina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas
129 vnt ir Administracijos Nr. 243 ,,Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
direktoriaus įsakymų 27 vnt. patvirtinimo“.
Vadovaudamiesi patvirtintomis teisės aktų vertinimo taisyklėmis,
antikorupciniu požiūriu vertinami norminiai teisės aktai ir kiti teisės
projektų aktai, kurie numato reguliuoti visuomeninius santykius.
Tarybos sprendimų įvertinta 129 vnt., Administracijos direktoriaus 27
vnt..
Nustatyti
korupcijos 2014 m. III- ketvirtyje Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
pasireiškimo tikimybę
atliktas
ir
įvertintas
korupcijos
pasireiškimo
2014 m. III ketvirtį atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė
tikimybė
Šilutės
rajono Šilutės rajono savivaldybės maitinimo paslaugų organizavimas švietimo
savivaldybės
įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose organizavimo.

Analizuojant Šilutės rajono savivaldybės maitinimo paslaugų
organizavimą švietimo įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo
mokyklose peržiūrėtos mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartys,
maitinimo paslaugų techninė specifikacija, mokinių maitinimo
organizavimo tvarkos aprašai, paraiškos dėl mokinių nemokamo
maitinimo, paraiškos dėl mokinių maitinimo, klasės mokinių maitinimo
apskaitos tabeliai, mokinių maitinimo valgykloje tvarkos aprašai.
Peržiūrėti Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai,
Administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, kuriais savo
darbe vadovaujasi valstybės tarnautojai vykdydami jiems paskirtas
funkcijas ir uždavinius. Šilutės rajono savivaldybės korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizė ir išvada 2014-10-27 Nr. R3-(2.1.16)7566 pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
(2015-01-08 iš STT gautas raštas Nr. 4-08-17, kad priimtas
sprendimais neatlikti korupcijos rizikos analizės šioje Šilutės rajono
savivaldybės veiklos srityje).
Įstatymų numatyta tvarka Pateikti informaciją Lietuvos Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
tikrinti
asmenis, Respublikos
specialiųjų
siekiančius eiti pareigas tyrimų tarnybai.
Pagal galiojančius teisės aktus Šilutės rajono savivaldybė meras 2014Savivaldybės
07-07 raštu Nr. R3 (2.1.16) 5176 ir 2014-07-07 raštu Nr. R3 (2.1.16)
administracijoje.
5201 kreipėsi į STT dėl informacijos pateikimą apie siekiančio eiti
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sigitą
Šeputį ir siekiančio eiti Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo pareigas Raimundą Ambrozaitį.
administracijoje.

4.

Kreiptis į Specialiųjų tyrimų
tarnybą dėl informacijos
apie asmenis, siekiančius
eiti
Savivaldybėje
ar
Savivaldybės
įstaigose
pareigas

5.

Teikti
informaciją Korupcijos prielaidų
Valstybės
tarnautojų sąlygų mažinimas
registrui (VATARAS) ir
Juridinių asmenų registrui

ir Pateikimas
informacijos Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
VATARAS
ir
Juridinių
asmenų registrui
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir teisės
skyrius teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir įrašo juos į
Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) apie laisvas pareigybes,
valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį
(išsilavinimą, pareigas, jų pasikeitimus, pareigines algas ir priemokas,
apdovanojimus ir nuobaudas, kvalifikacijos kėlimą, tikslines atostogas,
vertinimą);

6.

Bendradarbiauti
su Korupcijos prielaidų
Specialiųjų tyrimų tarnyba sąlygų mažinimas
korupcijos
prevencijos
klausimais

ir Bendravimas, konsultacijos, Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
informacijos keitimasis

Šilutės rajono savivaldybės administracija, Antikorupcijos
komisija bendradarbiauja su STT Klaipėdos valdyba, kuri teikia
korupcijos prevencijos metodinę informaciją, konsultuoja teisės

aktų projektų vertinime, rengia mokymus, konferencijas, inicijuoja
susitikimus su Savivaldybės vadovais aptardami korupcijos
prevencijos veiklą.
Priemonės administravimo procedūrų skaidrumui didinti
7.

8.

Tirti skundus, pranešimus,
kitą gautą informaciją apie
korupcinio
pobūdžio
pažeidimus

Nustatomi
korupcinio Gautų pranešimų 5 vnt.. visi
pobūdžio pažeidėjai ir skundai išnagrinėti, atskirų
šalinami
pažeidimai, Administracijos padalinių.
įgyvendinamas
teisinės
atsakomybės
neišvengiamumo principas

Užtikrinti, kad Savivaldybės
interesantai turėtų galimybę
anoniminėse
anketose
pareikšti savo nuomonę apie
juos
aptarnavusių
Savivaldybės
administracijos tarnautojų ir
darbuotojų pagirtiną ar
netinkamą elgesį

Gyventojų
anonimiškai
Savivaldybę
aptarnavimą

Išvada dėl priemonės įvykdymo-dalinai įgyvendinta

Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-011-13
įsakymu Nr.A1-1099 ,,Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų
(pranešimų) priėmimo ir nagrinėjimo Šilutės rajono savivaldybės
administracijoje”patvirtino tvarką.2014 m. Šilutės rajono savivaldybei
adresuoti penki skundai. Iš jų nei vienas korupcinio pobūdžio, todėl
Antikorupcijos komisijai nebuvo nukreipta nagrinėti šių skundų.
galimybė Gaunamų pranešimų skaičius Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
informuoti ir jo dinamika.
Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos
apie
jų
tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-0530 sprendimu Nr. T1-771.
Šilutės rajono savivaldybės administracija vykdė anoniminę gyventojų
apklausą, siekiant išsiaiškinti asmenų aptarnavimo ir jų prašymų
nagrinėjimų kokybę Šilutės rajono savivaldybės administracijoje. Ši
apklausa buvo vykdoma siekiant išsiaiškinti visuomenės narių poreikį ir
lūkesčius dėl Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų
interesantų aptarnavimo.
10,6 proc. respondentų aptarnavimo kokybę Šilutės rajono
savivaldybėje įvertino blogai, 6,4 proc. labai blogai, 76,6 proc.
respondentų aptarnavimo kokybę vertina gerai, o 6,4 proc. – labai gerai.
Visi respondentai nurodė, kad buvo informuoti apie veiksmus, kurių
ėmėsi Savivaldybės administracijos specialistai, spręsdami klausimus;
94,4 proc. respondentų „labai gerai“ arba „gerai“ įvertino aptarnavusių
specialistų mandagumą ir paslaugumą, 5,6 proc. respondentų nurodė,
specialisto paslaugumą ir mandagumą vertinantys vidutiniškai.
83,3 proc. respondentų mano, kad jų klausimai buvo išnagrinėti
kvalifikuotai, 16,7 proc. respondentų mano, kad „iš dalies“ kvalifikuotai.
42,6 proc. respondentų aptarnavimą Šilutės rajono savivaldybės
administracijoje vertina vidutiniškai.
Vidutiniškai savivaldybės aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybę
įvertinę respondentai, pasigenda informacijos apie veiksmus, kurių imasi
savivaldybė, spręsdama jiems rūpimus klausimus, pageidautų, kad jų
klausimai būtų sprendžiami labiau kvalifikuotai.

Išvados ir pasiūlymai:
Siekiant vykdyti nuolatinę asmenų nuomonės stebėseną 2015
metais, anoniminės asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo
anketos bus pas „Vieno langelio“ darbuotojas bei paskelbtos
Savivaldybės interneto svetainėje;
Siekiant didesnio visuomenės narių pasitenkinimo bei jiems
administracinės naštos mažinimo, siūloma užtikrinti visuomenės
narių įvairiapusį informavimą apie veiksmus, kurių imasi
specialistai spręsdami įvairaus pobūdžio klausimus (galimas
informavimas elektroniniu paštu arba telefonu), taip būtų
užtikrintas glaudesnis bendravimas su Savivaldybės gyventojais;
Siūloma specialistams būti lankstesniems, malonesniems ir
mandagesniems, suteikiant visą reikalingą informaciją ir padedant
surasti interesantams reikalingus specialistus;

9.

10.

Siekti
didinti
viešųjų
pirkimų
apimtis
per
Centrinę
perkančiąją
organizaciją, atsižvelgiant į
Centrinės
perkančiosios
organizacijos prekių ir
paslaugų kataloge (toliau –
Katalogas) pateiktų prekių,
paslaugų
ir
darbų
asortimentą
Įrašinėti viešųjų pirkimų
komisijos
posėdžius,
kuriuose susipažįstama su
tiekėjų
(teikėjų)
pasiūlymais,
dalyvauja
tiekėjų (teikėjų) atstovai ar
jų
įgalioti
asmenys
(perkamų prekių ir paslaugų
vertė didesnė nei 100 tūkst.
Lt (be PVM), o darbų – 500
tūkst. Lt (be PVM)

Efektyvesnis ir skaidresnis Visas Savivaldybei reikiamas
viešųjų pirkimų procedūrų prekes, darbus ir paslaugas,
atlikimas
nurodytas Kataloge, įsigyti
tik iš Centrinės perkančiosios
organizacijos

Užtikrinti,
kad
būtų
laikomasi lygiateisiškumo,
nediskriminavimo,
abipusio
pripažinimo,
proporcingumo principų

Įrašyti visi viešųjų pirkimų
komisijos posėdžiai, kuriuose
susipažįstama su tiekėjų
(teikėjų)
pasiūlymais,
dalyvauja tiekėjų (teikėjų)
atstovai ar jų įgalioti
asmenys (perkamų prekių ir
paslaugų vertė didesnė nei
100 tūkst. Lt (be PVM), o
darbų – 500 tūkst. Lt (be
PVM)

Atsižvelgiant į respondentų siūlymus ir pageidavimus, daugiau
informacijos turėtų būti pateikiama apie Savivaldybės lėšų panaudojimą
ir kitus priimtus sprendimus, susijusius su Savivaldybės biudžetu.
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
Dalis pirkimų buvo atlikta per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau –
CPO). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. 5 d., perkančiosios
organizacijos privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš CPO, kai CPO
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios
organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali pirkimų atlikti
efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Jeigu CPO
katalogas bus papildytas naujomis prekėmis, paslaugomis ar darbais,
pirkimų per CPO bus galima atlikti daugiau.
Išvada dėl priemonės įvykdymo- neįgyvendinta
Pastaba.
(Šilutės rajono savivaldybėje nuo 2011-2015 m. keturis kartus keitėsi
politinė situacija, todėl nebuvo galima vieningai sutarti dėl šios
priemonės.)
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo aktualią redakciją nuo 2014-01-01
mažos vertės pirkimais laikomi pirkimai, kai prekių ar paslaugų vertė
yra mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be PVM) (buvo 100 tūkst. Lt (be PVM)),
o darbų – 500 tūkst. Lt (be PVM). Pirkimai, kurių vertės didesnė už
paminėtas vertes yra atliekami supaprastinto atviro arba atviro konkurso
būdu ir apie juos yra skelbiama CVP IS. Susipažinimas su CVP IS
priemonėmis gautais pasiūlymais yra fiksuojamas CVP IS konkretaus
pirkimo audito sekoje.

11.

Kontroliuoti Savivaldybės Efektyvesnis ir skaidresnis Atliktų vidaus auditų 8
administracijos darbuotojų finansinės ir ūkinės veiklos vidaus auditus ir pažangos
veiklos
sistemos įgyvendinimas
stebėjimo skaičius.
funkcionavimo efektyvumą

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
Per 2014 metus CVA skyrius atliko 8 vidaus auditus, iš jų 7 planinius ir
vieną neplaninį. Vidaus auditas tikrino ir vertino audituojamų subjektų
vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, vertino kaip valdomas
Savivaldybės turtas, ar jis naudojamas taupiai ir racionaliai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo
įstatymo 2012-11-08 Nr. XI-2386 7 straipsnio 3 dalimi, Centralizuotas
vidaus audito skyrius vertino, kaip vykdomos administracinės naštos
mažinimo priemonės pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-0130 sprendimu Nr. T1-1041 patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės 20142015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą.
Centralizuotas vidaus audito skyrius 2014 m. vertino Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų panaudojimą. Vidaus auditoriai Žemaičių
Naumiesčio
gimnazijoje,
Šilutės
lopšelyje
–
darželyje
„Raudonkepuraitė“ atliko turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
bei ūkinės finansinės veiklos vertinimą. Šilutės kultūros ir pramogų
centre vertino Kultūros ir sporto plėtros programos vykdymą. Atliko
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo vertinimą bei vidaus auditą Gardamo seniūnijoje. 2014
m. atliktas neplanininis auditas Šilutės pirminės sveikatos priežiūros
centre, kurio metu nustatyti darbo apmokėjimo pažeidimai.
Vidaus auditų metu nustatyta, kad neužtikrinamas Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų vykdymas, nepakankamos arba nenustatytos
vidaus kontrolės procedūros, lėmusios klaidas darbo laiko ir darbo
užmokesčio srityje. Pasitaikė atvejų, kai apskaitant turtą nebuvo
laikomasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų nuostatų. Rengiant ir įgyvendinant Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiąją programą neužtikrinami strateginio planavimo
principai. Visų vidaus auditų metu buvo vertinama vidaus kontrolės
sistema.
Centralizuotas vidaus audito skyrius 2014 metais pažeidimų, nagrinėtinų
teisėsaugos institucijų, nenustatė.
Atlikus vidaus auditus, parengtos vidaus audito ataskaitos, kurios
pateiktos audituotų subjektų vadovams ir Savivaldybės administracijos
direktoriui. Visi audituotų subjektų vadovai sutiko su vidaus audito
ataskaitose pateiktomis rekomendacijomis ir priėmė sprendimus.
Vidaus audito ataskaitose pateiktos 93 rekomendacijos dėl vidaus
kontrolės sistemos gerinimo, buhalterinės apskaitos procedūrų
tobulinimo, turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, darbo
santykių dokumentavimo teisėtumo, turto apsaugos užtikrinimo.
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13.

14.

Siekiant
didinti
įgyvendinamų investicinių
projektų
skaidrumą,
www.silute.lt tinklalapyje
viešinti informaciją apie
investicinių
projektų
įgyvendinimo eigą
Savivaldybės
interneto
svetainėje
paskelbti
Korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plano vykdymo
eigą
Savivaldybės
interneto
svetainėje
paskelbti
informaciją apie numatomą
Savivaldybės
turto
privatizavimą

Priemonės Savivaldybės veiklos viešumui didinti
Visuomenė bus informuota Pateiktų
informacinių Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
apie projektų rengimo ir pranešimų skaičius 34 vnt.
įgyvendinimo eigą.
Siekiant didinti įgyvendinamų ir vykdomų projektų skaidrumą
Šilutės rajono savivaldybė savo tinklalapyje www.silute.lt ,,Projektai”
skelbia įgyvendintų 19 projektų ir 13 vykdomų projektų informaciją.
Taip pat skelbiama informacija ir apie naujai pateiktas 2 paraiškas.
Gyventojai
bus Paskelbta informacija
supažindinami
su
Korupcijos
prevencijos
programos įgyvendinimo
rezultatais
viešai skelbiama ir nuolat
atnaujinama informacija
apie Savivaldybės turto
privatizavimą

15.

Savivaldybei
pavaldžių Sumažinta
korupcijos
sveikatos priežiūros įstaigų pasireiškimo tikimybė
vadovams
pateikti
Komisijai ataskaitas apie
korupcijos
prevencijos
programų
įgyvendinimo
planuose
numatytų
priemonių vykdymą

16.

Skatinti gyventojus naudotis
internetu
teikiamomis
Savivaldybės
administracinėmis
paslaugomis

Gyventojų
aptarnavimo
kokybės
gerėjimas,
paslaugų suteikimo laiko
trumpėjimas

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta

Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt
nuorodoje
,,Gyventojams”>,,Korupcijos prevencija” skelbiama informacija apie
korupcijos prevenciją (programos, priemonių įgyvendinimo ataskaitos ir
kt.).
Paskelbtų ir privatizuotų Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
objektų skaičius ir jų vertė
Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt nuorodoje
,,Verslininkams” > ,,Privatizavimas” teikiama išsami informacija apie
viešo
aukciono
būdu
parduodamus
nekilnojamojo
turto
objektus.numatomą Savivaldybės turt
Pateiktos
Savivaldybei Išvada dėl priemonės įvykdymo- dalinai įgyvendinta
pavaldžių
sveikatos
priežiūros įstaigų ataskaitos
Šilutės rajono savivaldybei priklausančios 5-ios VšĮ įstaigos (Šilutės
ligoninė, Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras, Juknaičių
ambulatorija, Švėkšnos ambulatorija, Vainuto ambulatorija ir
Visuomenės sveikatos biuras turi pasitvirtinę korupcijos prevencijos
programas ir priemonių įgyvendinimo planus. Ataskaitos bus
pateikiamos
Paslaugų, teikiamų internetu,
efektyvumo
didėjimas.
Paslaugų, teikiamų internetu,
skaičiaus pokytis

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
Savivaldybės portale "Gyventojų prisijungimas" gyventojas yra
galimybė prisijungti prie savivaldybės portalo. Pirmą kartą jungiantis
prisijungiama per Elektroninę valdžios vartų portalą, toliau gyventojas
gali susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Prisijungęs vartotojas
mato atskirą meniu, kuriame išvardintos visos e.demokratijos paslaugos.
Trumpas paslaugų naudojimosi aprašymas pateikiamas vartotojui
prisijungus portale.

Organizuoti politikų, Savivaldybės administracijos darbuotojų antikorupcinius mokymus
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Organizuoti
politikų,
Savivaldybės
administracijos darbuotojų
antikorupcinius mokymus

Savivaldybės
politikai, Ne mažiau kaip 1 renginys
Savivaldybės
administracijos darbuotojai
bus geriau supažindinti su
korupcijos pasekmėmis ir
prevencinėmis
priemonėmis

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
2014 metais įgyvendinant antikorupcinį švietimą valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams buvo organizuojami
kursai: ,,Teisės aktų projektų vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu,
ekonominiu, finansų ir kitais požiūriais“; ,,Darbo santykius
reglamentuojantys norminiai aktai”; ,,Viešojo administravimo kokybės
vadybos principų ir modelių taikymas viešajame sektoriuje”;
,,Šiuolaikinio valstybės tarnautojo įvaizdžio formavimo pagrindai“;
,,Viešųjų pirkimų praktinės problemos“.
Savivaldybės administracijos 5 darbuotojai ir 2 Tarybos nariai
dalyvavo ,,Viešųjų pirkimų praktinės problemos“ konferencijoje.
Klaipėdoje.
Organizuoti
švietimo Moksleivių antikorupcinis Ne mažiau kaip 1 konkursas Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta
sistemoje
konkursus švietimas
antikorupcine tema
Paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną bendrojo lavinimo
antikorupcine tema
mokyklose skelbtas lankstinukų ,,Korupcijos virusui-STOP!” konkursas.
Visi konkursui pateikti lankstinukai buvo padauginti ir akcijos metu
(gruodžio 9 d.) moksleiviai platino savo sukurtus lankstinukus Šilutės
rajono savivaldybės sveikatos įstaigose, policijoje, savivaldybės
administracijoje ir kitose viešosiose įstaigose.
Visi moksleiviai (50) dalyvavę lankstinukų konkurse ,,Korupcijos
virusui –STOP” buvo apdovanoti kelione į Seimą ir Valdovų rūmus.

