
Šilutės rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2012 metų veiklos  

ataskaita  

 

 

     Siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo galimybės bei sumažinti korupcijos riziką, Šilutės rajono 

savivaldybės taryba 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-15 kadencijos laikotarpiui patvirtino Antikorupcijos 

komisijos sudėtį iš 5 asmenų. Į komisijos sudėtį įeina trys tarybos nariai: Darijus Pundžius (pirmininkas), 

Algirdas Gečas, Edvardas Vitkauskas, visuomenės atstovas Romualdas Jovaiša ir Savivaldybės 

administracijos specialistė Jūratė Bandzienė. 

    Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma - posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu 

Komisijos posėdžiai vyko pagal poreikius, 2012 metais komisija posėdžiavo 6 kartus. 

    Komisija pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės valstybės politiką 

korupcijos prevencijos srityje, vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Korupcijos 

prevencijos komisijos nuostatais, Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo planu. 

     Kaip ir kiekvienais metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai pateikta Šilutės 

rajono savivaldybės 2008-2011 metų korupcijos programos 2011 metų priemonių įgyvendinimo plano 

ataskaita . 

   2012 m. kovo 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-377 patvirtinta nauja Šilutės 

rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa  ir Korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo planas. 

    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateikta ataskaita, kaip Šilutės 

rajono savivaldybėje vykdomas Nacionalinės kovos su korupcija programos 2011-2014 metų priemonių 

plano įgyvendinimas. 

    Antikorupcijos komisijos siūlymu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23  

sprendimu Nr. T1-298 pakeistas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimas T1-1242 

,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

      Šilutės rajono savivaldybės administracija vadovaujasi Antikorupcinio vertinimo 

nuostatomis ir taisyklėmis, vertina teisės akto projektus, kai numatoma reguliuoti visuomeninius 

santykius, ir pateikia antikorupcinio vertinimo išvadą, kurią užpildo asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos 

prevenciją Savivaldybėje. 

     Šilutės rajono savivaldybėje 2012 metų III ketvirtį atlikta korupcijos tikimybės pasireiškimo 

analizė Savivaldybei priklausiančių socialinių būstų, gyvenamųjų patalpų ir tarnybinių butų nuomos 

administravimas . Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada pateikta Specialiųjų tyrimų tarnybai . 

    Pagal galiojančius teisės aktus Specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateiktos informacijos apie 

asmenis, siekiančius eiti arba einančius  pareigas Savivaldybės įstaigoje. 

    Viešinant antikorupcinę veiklą Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuorodoje 

,,Gyventojams“-,,Korupcijos prevencija“ nuolatos skelbiama informacija apie vykdomas antikorupcines 

prevencijos priemones. Antikorupcijos komisija rajono gyventojams parengė informaciją, kurioje 

nurodyta, kaip elgtis ir kur kreiptis žinant apie vykdomas ar planuojamas vykdyti korupcines veikas.  

    2012 metų gruodžio mėnesį buvo vykdoma rajono gyventojų anoniminė apklausa apie 

sąlyginį korupcijos išplitimą Šilutės rajone. 

    Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį gavo tik vieną skundą iš Jungtinio 

demokratinio judėjimo Šilutės skyriaus dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, esančio V. Kudirkos 

g. 8, Šilutėje. Skundas išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas JDJ Šilutės skyriui. 

    Antikorupcijos komisijos dėka Savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

pasitvirtino 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. 

    Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programą 

ir Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą buvo vykdomas antikorupcinis švietimas rajono 
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ugdymo įstaigose, kuris diferencijuojamas į ugdymo procesus. Ekonomikos pamokose akcentuojama  

sąžiningumo konkurencija, etikos pamokose - demokratinės vertybės ir moralinė politika. Pilietinio 

ugdymo pamokose analizuojamos temos: ,,Visuomenės pažinimas ir tyrinėjimas‘‘, ,,Socialinių ryšių 

kūrimas ir palaikymas“, ,,Politinė bendruomenės esmė ir piliečių atsakomybė“. 

    Antikorupcijos komisijos siūlymu Šilutės rajono savivaldybė už veiksmingų antikorupcinių 

iniciatyvų puoselėjimą Lietuvos savivaldybių asociacijai apdovanojimui pateikė Žemaičių Naumiesčio 

gimnaziją. 

    Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną Šilutės rajono savivaldybėje vyko mokinių ir 

mokytojų konferencija ,,Korupcija, jos prevencija ir kontrolė“. Jos metu Žemaičių Naumiesčio 

moksleiviai ir mokytojai pristatė projektą, už kurį Lietuvos Respublikos mastu pelnė aukščiausią 

įvertinimą.  

    Šilutės rajono mokyklose 2012 metų spalio-lapkričio mėn. buvo paskelbtas rašinių 

konkursas ,,Korupcija jaunimo akimis“. Konkurso nugalėtojai apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir 

diplomais. 

     Per 2012 metus Antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose: 

,,Valstybės valdymas ir kova su korupcija“, ,,Vietos savivaldos ir teisėsaugos gebėjimų stiprinimas 

nusikalstamo bei korupcijos prevencijos srityje“ ir ,,Skaidrus viešasis sektorius. Realu ar utopiška?“ 

Seminaruose buvo aptariama ir diskutuota apie korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumą, 

korupcijos prevencijos, tyrimo, politinės korupcijos ribojimo problemas. 

    Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija inicijuoja, kad Tarybos sprendimai, 

Administracijos direktoriaus įsakymai, viešieji pirkimai, turto privatizavimas, socialinių butų eilės, 

licencijų išdavimų sąrašai ir kt. būtų viešinami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt  

    Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį nenustatė korupcijos apraiškų ar 

korupcinių teisės pažeidimų. Komisija ir toliau sieks vykdyti Savivaldybėje korupcijos prevencijos 

politiką, plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti savivaldybės bendradarbiavimą su rajono 

visuomene korupcijos prevencijos srityje. 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                          Darijus Pundžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė, Jūratė Bandzienė 8-441 79229, el.p.kpa@pamarys.lt 
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Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-02-05 sprendimu Nr. T1-358 patvirtinta 2008-2011 metų korupcijos prevencijos programa, pagal 

kurią buvo įgyvendinamas 2011 metų priemonių planas 
 

2012 m. kovo 02 d. 

Šilutė 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojas Kontrolė Rezultatas 

1 2 3 4 5 6  

1. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti visus 

viešųjų pirkimų ir 

Savivaldybės turto 

privatizavimo 

konkursų rezultatus. 

Viešųjų 

pirkimų ir 

privatizavimo 

procedūrų 

viešumo 

užtikrinimas 

Pasibaigus 

ketvirčiui iki 

kito mėnesio 

10 d. 

Specialistai, 

vykdantys 

viešuosius 

pirkimus bei 

privatizaciją 

Administracijos 

direktorius 

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. A1-

999 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. 

http://www.silute.lt/
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2. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

išduotų licencijų ir 

leidimų sąrašus 

Savivaldybės 

teikiamų 

paslaugų 

viešumo 

užtikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį iki 10 

d. 

(Sąrašą 

atnaujinti kartą 

per pusmetį) 

Specialistas, 

atsakingas už 

licencijų ir 

leidimų 

įforminimą 

Administracijos 

direktorius 

Išduotų licencijų ir leidimų sąrašai skelbiami 

Savivaldybės tinklaraštyje www.silute.lt, nuorodoje 

„Korupcijos prevencija – Licencijos“, jie kasmet 

peržiūrimi ir atnaujinami. 

 

3. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

socialinių butų eilės 

sąrašus. 

Savivaldybės 

teikiamų 

paslaugų 

viešumo 

užtikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį iki 10 

d. 

(Kiekvienais 

metais, 

atnaujinus 

sąrašus) 

Specialistas, 

vykdantis 

atitinkamas 

funkcijas 

Administracijos 

direktorius 

Socialinių butų eilių sąrašai skelbiami Savivaldybės 

tinklaraštyje www.silute.lt, nuorodoje „Veiklos kryptys-

Socialinis būstas“. Taip pat su minėtais sąrašais galima 

susipažinti „Viename langelyje“. 

4. Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus 

ir esant būtinybei 

įtraukti antikorupciniu 

požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės 

atsakomybės 

priemones. 

Apibrėžti 

antikorupcine

s nuostatas 

bei teisinės 

atsakomybės 

priemones 

kasmet 

I-II ketv 

Už personalą 

atsakingas 

specialistas 

Administracijos 

direktorius 

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“. 

 

 

5. 

Skelbti informaciją 

apie įvykdytas bei  

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

Savivaldybės interneto 

svetainėje ir spaudoje 

Informuoti 

visuomenę 

apie 

įvykdytas ir 

vykdomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Iškilus 

būtinybei 

Komunikacijos 

skyrius 

Administracijos 

direktorius 

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 

http://www.silute.lt/
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apsauga“. 

 

6. 

Teikti informaciją 

Valstybės tarnautojų  

registrui apie valstybės 

tarnautojus, kurie 

pagal įsiteisėjusius 

galutinius teismo 

nuosprendžius 

pripažinti padarę 

korupcinius 

nusikaltimus 

Atsižvelgti į 

turimą 

informaciją 

skiriant į 

atitinkamas 

pareigas 

Paaiškėjus 

tokiam faktui 

Už personalą 

atsakingas 

specialistas 

Administracijos 

direktorius 

Korupcinių nusikaltimų 2011 m. nebuvo nustatyta, todėl 

informacija Valstybės tarnautojų registrui nebuvo 

teikiama. 

 

7. 

Įgyvendinti 

antikorupcines 

mokymo programas 

švietimo sistemoje 

(konkursų, paskaitų ir 

kt. renginių 

antikorupcine tema 

organizavimas) 

Mokinių 

informavimas 

ir švietimas 

Kasmet 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?“ 

 

 

8. 

Piniginių lėšų 

panaudojimo 

teisėtumas skiriant 

piniginę (socialinę) 

paramą 

Užtikrinti 

skaidrų 

piniginės 

(socialinės) 

paramos 

skyrimą 

Nuolat Socialinės 

paramos skyrius 

Administracijos 

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 2011-03-31 

sprendimas Nr. T1-1704 „pritarimo Šilutės rajono 

socialinių globos įstaigų vadovų veiklos 2010 metų 

http://www.silute.lt/publ/tarybos/2010-03-25(39)/T1-1302.doc


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 

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 2011-10-27 

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 2011-01-27 

sprendimas Nr. T1-1624 „Dėl bendrosios socialinės 

paslaugos (transporto) organizavimo Šilutės rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

12. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 

sprendimas Nr. T1-208 „Dėl paramos skyrimo Vytautui 

Ragelskiui“. 

13. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 

sprendimas Nr. T1-1621 „Dėl paramos skyrimo Artūrui 

Kubaičiui“. 

14. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 

sprendimas Nr. T1-189 „Dėl Šilutės dienos paslaugų 

centro nuostatų patvirtinimo ir socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo“. 

15. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 

sprendimas Nr. T1-1662 „Dėl socialinių paslaugų kainų 

patvirtinimo“ (negalioja nuo 2011-12-31). 

 

 

9. 

Organizuoti 

antikorupcinio 

švietimo mokymus 

Savivaldybės įstaigų ir 

institucijų vadovams ir 

darbuotojams, Tarybos 

nariams 

Kelti politikų 

ir darbuotojų 

kvalifikaciją 

antikorupcine 

tema 

Kartą per 

metus 

Komunikacijos 

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. 

 

10. 

Vykdyti brandos 

egzaminų 

organizavimo ir 

vykdymo priežiūrą 

Užtikrinti 

skaidrų 

brandos 

organizavimą 

ir vykdymą 

Kasmet 

II, III ketv. 

Švietimo 

skyrius 

Administracijos 

direktorius 

1. Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas organizuotas vadovaujantis Švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-

2337 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. 

 

11. 

Kontroliuoti, ar laiku 

ir tinkamai 

pateikiamos privačių 

interesų 

deklaracijos 

Skaidrus 

viešųjų ir 

privačių 

interesų 

derinimas 

Kasmet 

II-III ketv 

Juridinis 

skyrius 

Administracijos 

direktorius 

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 

savivaldybės 

administracij

os darbuotojų 

veiklos 

skaidrumo 

Nuolat 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. 

Paruošti valstybės 

tarnautojų veiklos 

etikos taisykles 

Užtikrinti 

valstybės 

tarnautojo 

darbo kokybę 

2011 m. 

iki IV ketv. 

Už personalą 

atsakingas 

specialistas, 

specialistas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimą 

Savivaldybėje 

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. 

 

 

14. 

Peržiūrėti, parengti ir 

patvirtinti naują 

Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 

reglamentą 

Nustatyti 

pavyzdines 

taisykles, 

kuriomis 

remiantis 

būtų 

reglamentuot

a Tarybos 

veikla 

2011 m. iki 

IV ketv. 

Juridinis 

skyrius, 

darbo grupė 

Savivaldybės 

meras 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011 m. liepos 21 d. 

sprendimu Nr. T1-132 patvirtino Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos naują redakciją.  

 

15. 

Bendradarbiauti su 

korupcijos prevenciją 

vykdančiomis 

institucijomis 

Siekti 

efektyviau 

užtikrinti 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Iškilus 

būtinybei 

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. 

 

 

16. 

Gyventojų apklausos 

dėl korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

organizavimas 

Užtikrinti 

efektyvesnį 

gyventojų 

dalyvavimą 

svarstant 

Savivaldybės 

problemas 

korupcijos 

pasireiškimo 

srityje 

Kasmet IV 

ketvirtyje 

Komunikacijos 

skyrius 

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. 

http://www.silute.lt/


 

17. 

Skatinti gyventojus 

pranešti apie 

korupcinius 

pažeidimus 

Plėtoti 

tiesioginį 

visuomenės ir 

savivaldybės 

ryšį 

antikorupcini

ais 

klausimais 

Nuolat Komunikacijos 

skyrius 

Administracijos 

direktorius 

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. 

 

18. 

Atlikti korupcijos 

rizikos analizę 

Siekti 

objektyvaus 

antikorupcini

o įvertinimo 

 

Kasmet III 

ketvirtyje 

Komunikacijos 

skyrius 

Savivaldybės 

meras 

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 

 

19. 

Skelbti Savivaldybės 

tarybos sprendimus ir 

jų projektus 

savivaldybės interneto 

svetainėje 

Siekti 

sprendimų 

priėmimo 

proceso 

skaidrumo 

1. Projektus - 

prieš 3 d. iki 

Tarybos 

posėdžio; 

2. Sprendimus 

- per 10 d. po 

Tarybos 

posėdžio 

Kanceliarija 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“. 

 

 

http://www.lrs.lt/


                                                                                                         PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos  

2012-03-29 sprendimu Nr. T1-377 

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa 

(toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 

1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr.57-2297) 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos 

Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009,    Nr. 

60-2346; 2011, Nr. 77-3727)  patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 

programa ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr.2-369 (Žin., 2009, Nr.9-340) patvirtintą Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos rengimo metodiką. 

2. Programoje vartojamos sąvokos: 

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, 

neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas 

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

             Kitos programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, 

visuomenės paramą numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui, glaudų rajono 

Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais 

asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.  

4. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų 

antikorupciniu švietimu ir mokymu. 

                     5. Korupcija valstybės tarnyboje, kitose srityse kenkia demokratijai ir teisės sistemai, 

būtina didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už 

neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui ugdant visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui. 

                      6. Šioje Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės 

kovos su korupcija programos dalis. Jos turi būti nuosekliai siejamos su socialinių problemų 

sprendimu Šilutės rajono savivaldybėje ir gyventojų apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos 

šaltinių. 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

                   7. Savivaldybės taryba vertindama korupciją kaip grėsmę, matydama būtinybę vykdyti 

kryptingą ir veiksmingą antikorupcinę politiką 2008 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T1-358 

patvirtino 2008-2011 metų Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir 

priemones jai įgyvendinti. 

                       8. Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į STT siūlymus, 2010 m. birželio 17 d. 

sprendimu Nr. T1-1429 patvirtino Antikorupcinės komisijos veiklos nuostatus. 

                        9. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai pateiktos 2009 – 2011 metų 

korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaitos. 



                        10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 ir 16 

straipsniais ir STT pateiktomis rekomendacijomis per 2010-2011 m. buvo įgyvendintos, laikytinos 

svarbiausiomis, šios priemonės: 

                      8.1. Parengtos ir patvirtintos Antikorupcinio teisės aktų ar jų projektų vertinimo 

taisyklės; 

                      8.2. Atliekamas Savivaldybės institucijų sprendimų ar jų projektų antikorupcinis 

vertinimas, vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 

T1-1242; 

         8.3. 2010 metais III ketvirtyje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybė 

Savivaldybėje, vykdant konkursus į valstybės tarnautojo pareigas; 

         8.4  2011 metų III ketvirtyje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybė vykdant 

licencijų ir leidimų išdavimą mažmeninei prekybai; 

                              8.5 Gautos išvados iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos nurodo, 

kad korupcijos pasireiškimo tikimybės Šilutės rajono savivaldybėje neįžvelgta; 

                              8.6. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešųjų 

pirkimo ir turto privatizavimo konkursų rezultatus, išduotų licencijų ir leidimų sąrašai, socialinių 

butų eilių sąrašus, įvykdytus bei vykdomus korupcijos prevencijos priemones; 

                             8.7. Savivaldybės interneto svetainėje sukurtos specialios nuorodos ,,Viešieji 

pirkimai” ir ,,Korupcijos prevencija”; 

                             8.8. Savivaldybės interneto tinklalapyje yra skelbiami Šilutės rajono savivaldybės 

taryboje priimti sprendimai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai; 

                             8.9. Atliekama Šilutės rajono gyventojų apklausa apie korupcijos paplitimą ir jos 

suvokimą Savivaldybėje, o rezultatų analizė skelbiama viešai; 

                             8.10. Kiekvienais metais organizuojamas Savivaldybės darbuotojų ir tarybos 

narių mokymas korupcijos prevencijos klausimais; 

                             8.11. Savivaldybės švietimo sistemoje korupcijos prevencijos diferencijuojamos į 

ugdymo procesus; 

                             8.12. Siekiant, kad Savivaldybės administracijoje būtų skaidrus viešųjų ir privačių 

interesų derinimas, valstybės tarnautojai ir politikai deklaruoja privačių interesų deklaracijas; 

                              8.13. Teikia informaciją STT apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 

Savivaldybės įstaigoje. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

11. Korupcijos prevencijos programos tikslai:  

11.1. Įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinti plėtoti rajono 

Savivaldybės tarybos, rajono Savivaldybės administracijos ir visuomenės ryšius; 

11.2. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas rajono Savivaldybės administracijos ir 

rajono Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų bei kontroliuojamų įmonių darbuotojams 

pasinaudoti tarnybine padėtimi; 

11.3. Užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą; 

11.4. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę ir 

žiniasklaidą; 

11.5 Didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės institucijomis; 

11.6. Plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą savivaldybės švietimo įstaigų 

veikloje. 

       12. Korupcijos prevencijos uždaviniai: 

       12.1. Nustatyti ir išanalizuoti veiklos  sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos 

korupcijai atsirasti ir plisti; 



      12.2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo 

procedūras, mažinti tarnautojų veikimą savo nuožiūra;  

       12.3. Antikorupciniu požiūriu vertinti rajono Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų 

projektus; 

      12.4. Tobulinti antikorupcinio teisės aktų ir teisės aktų projektų vertinimo 

mechanizmą; 

       12.5. Apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai; 

      12.6. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 

       12.7. Viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus; 

                      12.8. Pagal poreikį numatyti finansavimą korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimui. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

     13. Programos tikslų vertinimo kriterijai: 

     13.1. Korupcijos paplitimo mažėjimas Savivaldybėje; 

     13.2. Didėjantis pasitikėjimas Savivaldybės administracija; 

     13.3. Didėjantis nepakantumas korupcijai; 

     14. Programos uždavinių vertinimo kriterijai: 

     14.1. Įgyvendintų ir neįgyvendintų Programos priemonių skaičius;   

     14.2. Antikorupciniu požiūriu ištirtų Savivaldybės administracijos struktūrinių 

padalinių ir Savivaldybės įstaigų ar jų vykdomų funkcijų skaičius; 

     14.3. Skundų pateiktų teismui, administracinių ginčų komisijai dėl Savivaldybės 

priimtų sprendimų sumažėjęs skaičius; 

      14.4. Programos priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais; 

      14.5. Teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų ir Savivaldybės 

darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius; 

      14.6. Anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas skaičius; 

     14.7. Visuomenės nuomonės dėl korupcijos pasireiškimo tyrimo rezultatai. 

 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

 

                        15. Programai įgyvendinti sudaromas 2012-2014 metų korupcijos prevencijos 

programos  įgyvendinimo priemonių planas. 

                        16. Programa įgyvendinama pagal sudarytą priemonių paną (pridedama), kuris 

nustato įgyvendinimo priemones, jų įvykdymo terminus, vykdytojus bei laukiamų rezultatų 

kriterijus. 

                        17. Už Programos įgyvendinimo organizavimą bei vykdymą atsako Savivaldybės 

administracijos direktorius. 

                        18. Programos įgyvendinimo stebėseną, koordinavimą atlieka Centralizuotas vidaus 

audito skyrius. 

                         19. Programos priemonių vykdytojai iki metų vasario 1 d. raštu ir elektroniniu paštu 

pateikia už Programos įgyvendinimo vertinimą ir kontrolę atsakingam asmeniui. Ataskaitoje turi 

būti nurodyta, kas įvykdyta ir priežastys trukdančios įgyvendinti numatytas priemones. 

                          20. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias 

aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Programos priemonėms įgyvendinti, teikia 

Savivaldybės merui ir Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų 



Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis detalizuodami jų tikslus, vykdymo 

procesą ir vertinimo kriterijus. 

                           21. Už Programos įgyvendinimo vertinimą, kontrolę atsako asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, kuris apibendrina priemonių įgyvendinimo ataskaitas. 

                            22. Parengtas korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo metines 

ataskaitas pateikia Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai iki 

metų vasario 15 d. 

                            23. Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita 

pateikiama iki metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai. 

                           24. Antikorupcijos komisija gali pateikti siūlymus Savivaldybės merui ir 

Savivaldybės tarybai dėl Programos tobulinimo . 

                           25. Korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimas patvirtinamas 

Savivaldybės taryboje  

                           26. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo 

šaltinių. 

                           27. Atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas 

papildomas finansavimas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                          28. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Savivaldybėje gali dalyvauti 

visuose Šilutės rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose stebėtojo ar patarėjo 

teisėmis ( korupcijos prevencijos klausimais). 

                          29. Korupcijos prevencijos programos nuostatos bei veiklos prioritetinės kryptys 

peržiūrimos ir papildomos esant poreikiui, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. 

                         30. Patvirtinta korupcijos prevencijos programa skelbiama Savivaldybės interneto 

tinklalapyje www.silute.lt ,,Korupcijos prevencija‘‘ 

http://www.silute.lt/


ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

 

 Priemonė Tikslas 
Veiksmingumo 

vertinimo kriterijai 
Laukiamas rezultatas 

Įvykdymo 

laikas 
Atsakingas vykdytojas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Antikorupciniu požiūriu 

vertinti teisės aktus  ar 

teisės aktų projektus  

Korupcijos tikimybės  

sumažinimas įgyvendinant 

teisės aktą 

Įvertintų teisės aktų ir jų 

projektų skaičius 

Pagerės Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

priimamų teisės aktų 

kokybė 

2012 m. 2014 

m. 

Teisės akto projekto rengėjai, 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją  

 2. 
Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę pagal 

Savivaldybės veiklos sritis, 

vadovaujantis STT 2003 m. 

spalio 24 d. įsakymu Nr.164 

patvirtinta Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

metodika 

Įvertintų Savivaldybės 

administracijos 

padalinių skaičius 

Bus nustatyta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Savivaldybės veiklos 

srityse, pateikiant 

motyvuotą išvadą 

kontroliuojančiai 

institucijai 

2012 m. III 

ketvirtis- 

2014 m. III 

ketvirtis 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 3. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

Specialiųjų tyrimo tarnybos 

išvadas apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybėje 

Informuoti visuomenę apie 

vykdomą korupcijos 

prevenciją savivaldybėje 

Informacijos skelbimas 

Vykdomos  analizės 

paviešinimas suteiks 

galimybę mažinti 

korupcinę veiką 

Savivaldybėje  

2012 m. (gavus 

atsakymą iš 

STT) 2014 

m.(gavus 

atsakymą iš 

STT) 

 Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 

4. 

Pateikti informaciją apie 

asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį pareigas valstybės 

tarnyboje 

 Įstatymų numatoma tvarka 

tikrinti asmenis,  siekiančius 

tapti valstybės tarnautojais 

Savivaldybės 

administracijoje, 

Savivaldybės įmonių 

vadovais ar valdybų nariais. 

Asmenų, dėl kurių 

patikimumo ir 

reputacijos buvo 

kreiptasi į 

kompetentingas 

institucijas, skaičius, 

gautų atsakymų skaičius 

ir jų veiksmingumas  

Savivaldybės valstybės 

tarnautojais ar kitais 

atsakingais darbuotojais 

galės tapti tik 

nepriekaištingos 

reputacijos,  kurią 

patvirtins kompetentingos 

institucijos, asmenys 

 2012 m.     

2014 m. 

 Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją  



 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti visus 

viešųjų pirkimų ir 

Savivaldybės turto 

privatizavimo konkursų 

rezultatus 

Viešųjų pirkimų ir 

privatizavimo procedūrų 

viešumo užtikrinimas 

Informacijos skelbimas 

Visuomenė bus geriau 

supažindinta su  vykdoma  

veikla Savivaldybėje 

Informacija 

teikiama nuolat 

Specialistai, vykdantys 

viešuosius pirkimus bei 

privatizaciją 

6. 

Peržiūrėti Savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

programą ir joje numatytų 

priemonių įgyvendinimą 

Išanalizavus Savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

programą, atsiranda 

galimybė pateikti 

pasiūlymus Savivaldybės 

tarybai dėl šios programos 

tobulinimo  

Įvykdytų ir neįvykdytų 

korupcijos prevencijos 

priemonių skaičius ir 

viešas jų paskelbimas 

Siekti, kad būtų 

veiksminga ir efektyvi 

Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programa 

2012 m. IV 

ketvirtis 

2014 m. IV 

ketvirtis 

Antikorupcijos komisija, 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 

7 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti išduotų 

licencijų, leidimų 

išdavimus 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo 

užtikrinimas 

Informacijos skelbimas 

Visuomenė bus geriau 

supažindinta su  vykdoma  

veikla Savivaldybėje 

Informacija 

teikiama nuolat 

Specialistas, atsakingas už 

licencijų ir leidimų 

įforminimą 

8. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti socialinių 

butų eiles 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo 

užtikrinimas 

Informacijos skelbimas 

Visuomenė bus geriau 

supažindinta su  vykdoma  

veikla Savivaldybėje 

2012-2014m  

Kiekvienais 

metais, 

atnaujinus 

sąrašą 

Specialistas, vykdantis 

atitinkamas funkcijas 

9. 

Teikti informaciją 

Valstybės tarnautojų 

registrui apie valstybės 

tarnautojus, kurie pagal 

įsiteisėjusius galutinius 

teismo nuosprendžius 

pripažinti padarę korupci-

nio pobūdžio nusikaltimus 

 

Skiriant į atitinkamas 

pareigas, būtų atsižvelgiama 

į turimą informaciją 

Gautų pripažintų 

korupcinių nusikaltimų 

skaičius 

Savivaldybės valstybės 

tarnautojais ar kitais 

atsakingais darbuotojais 

galės tapti tik neprikaiš-

tingos reputacijos,  kurią 

patvirtins kompetentingos 

institucijos, asmenys 

Paaiškėjus 

tokiam faktui 

Už personalo administravimą 

atsakingas specialistas 



1 2 3 4 5 6 7 

10. 

Vadovaujantis teisės aktų 

numatyta tvarka  informuoti 

visuomenę apie  nustatytas 

darbuotojų, tarnautojų 

korupcijos apraiškas ir 

korupcinių teisės pažeidimų 

tyrimą   

 Visuomenės informavimas 

ir švietimas 

Pateiktos informacijos 

skaičius 

Padidės visuomenės 

pasitikėjimas 

Savivaldybės veikla, 

piliečiai aktyviau 

dalyvaus korupcijos 

prevencijos veikloje 

2012m. 

2014 m. 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 

11. 

Savivaldybės interneto 

svetainės nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“ 

pateikti informaciją apie 

savivaldybės veiklą 

vykdant korupcijos 

prevenciją 

Supažindinti visuomenę su 

korupcijos prevencija ir 

galimomis kontrolės 

galimybėmis  

Gautų visuomenės  

pasiūlymų, patarimų 

skaičius vertinant 

nuorodoje pateiktą 

informaciją  

Visuomenė bus geriau 

supažindinta su  vykdoma 

korupcijos prevencijos 

veikla Savivaldybėje 

2012 m. 

2014 m. 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 

12. 
Organizuoti antikorupcinio 

mokymo seminarus 

Skatinti  Savivaldybės 

politikų, administracijos 

padalinių ir pavaldžių 

įmonių darbuotojų   norą 

domėtis korupcijos 

prevencija bei ugdyti 

pilietiškumą 

Mokymo seminarų ir 

dalyvių skaičius 

Savivaldybės politikai, 

administracijos padalinių 

ir pavaldžių įmonių 

darbuotojai geriau supras 

korupcijos žalą 

2012 m. 

2014 m. 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

  

13. 

Parengti ir pateikti 

informaciją interneto 

svetainėje  apie tai, kaip 

būtų galima kovoti su 

korupcijos  apraiškomis 

Informuoti visuomenę, kaip 

elgtis ir kur kreiptis žinant 

apie Savivaldybėje 

vykdomas ar planuojamas 

korupcines veikas  

Gaunamų pranešimų 

skaičius 

Bus operatyviai  

užfiksuota  ar paneigta 

korupcinio pobūdžio 

veika Savivaldybėje 

Esant būtinybei 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 

14. 

Organizuoti gyventojų 

apklausas korupcijos 

pasireiškimo lygiui 

nustatyti 

 

Pasiekti efektyvesnį 

gyventojų dalyvavimą 

nustatant Savivaldybės 

problemas korupcijos 

pasireiškimo srityje 

Organizuotų gyventojų 

apklausų ir dalyvių 

skaičius 

Gyventojai turės 

galimybę pranešti apie 

pasitaikančias negeroves, 

padidės pasitikėjimas 

Savivaldybės veikla 

2012 m. IV 

ketvirtis- 

2014 m. IV 

ketvirtis 

 

 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 



1 2 3 4 5 6 7 

15. 

Gyventojų apklausos 

korupcijos pasireiškimo 

lygiui nustatyti 

apibendrintus rezultatus 

skelbti interneto  svetainėje 

Nustatyti gyventojų požiūrį 

į korupciją, jos lygį, 

vaidmenį Savivaldybėje ir 

kovos su ja tikslams 

nustatyti 

Gyventojų ir kitų 

asmenų pasitikėjimo 

Savivaldybės 

institucijomis 

didėjimas,  lyginat 

kasmetinių  apklausų 

rezultatus 

Bus nustatytas korupcijos 

lygis, tyrimo duomenys 

paskelbti Savivaldybės 

interneto svetainėje, 

rajono žiniasklaidos 

priemonėse 

2012 m. IV 

ketvirtis 

2014 m. IV 

ketvirtis 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

 

16. 

Interneto svetainėje skelbti 

apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti 

Savivaldybėje projektus 

Informuoti visuomenę apie 

vykdomus ir planuojamus 

vykdyti projektus  

Informacijos skelbimas 

Vykdomų projektų 

paviešinimas suteiks 

galimybę mažinti 

korupcinę veiką 

Savivaldybėje  

2012 m. 2014 

m. 

 Planavimo ir plėtros skyrius,  

ūkio ir turto poskyris 

17. 

Organizuoti   antikorupcinį 

švietimą rajono švietimo 

įstaigose 

Skatinti švietimo įstaigas 

diegti antikorupcinio 

švietimo programas, 

domėtis korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu 

Švietimo įstaigų, 

kuriose įdiegtas 

antikorupcinis 

švietimas, skaičius 

Švietimo įstaigos   

daugiau žinos apie 

antikorupcines iniciatyvas 

2012 m. 

2014 m. 

Antikorupcijos komisija,  

Švietimo skyrius 

18. 

Organizuoti rajono 

mokyklų moksleivių rašinių 

ir piešinių konkursą 

Tarptautinei korupcijos 

dienai paminėti 

Skatinti pedagogų ir 

mokinių domėjimąsi 

korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu 

Piešinių konkurso 

organizavimas 

Mokytojai ir mokiniai bus 

supažindinami su 

antikorupcinėmis 

iniciatyvomis 

2012 m. IV 

ketvirtis 

2014m. IV 

ketvirtis 

Antikorupcijos komisija,  

Švietimo skyrius, atsakingas 

asmuo už korupcijos 

prevenciją 

 

19. 

Tobulinti Savivaldybės 

vidaus administravimo 

sistemą 

Įgyvendinti projektus, 

skirtus viešojo 

administravimo institucijų ir 

įstaigų vidaus 

administravimui tobulinti 

Veiklos ir pažangos 

stebėjimų skaičius  

Bus skaidresnė 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų veikla, 

sumažintas galimų 

korupcijos apraiškų 

egzistavimas 

 2012 m. iki 

2014 m 

Centralizuotas vidaus audito 

skyrius 

20 

Piniginių lėšų panaudojimo 

teisėtumas skiriant piniginę 

socialinę paramą) 

Užtikrinti skaidrų piniginės 

(socialinės paramos 

skyrimą) 

Veiklos ir pažangos 

stebėjimų skaičius 

Bus skaidresnė 

Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų veikla, 

2012-2014 m Socialinės paramos skyrius 



sumažintas galimų 

korupcijos apraiškų 

egzistavimas 

21. 
Bendradarbiauti su 

Specialiųjų tyrimų tarnyba  

Pasitelkus kompetentingus 

specialistus tobulinti 

korupcijos prevencijos 

vykdymą, antikorupcinį 

mokymą Savivaldybėje 

Informacijos 

tobulinimas, praktinis 

pritaikymas  

Pagerės Savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

antikorupcinė veikla 

Esant būtinybei 

Antikorupcijos komisija,  

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

  
 

 

 

 

 



Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T1-377 patvirtinta 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa, pagal 

kurią buvo įgyvendinamas 2012 metų priemonių planas 
 

2013 m. sausio 22 d. 

Šilutė 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Veiksmingumo vertinimo 

kriterijai 

Rezultatas 

1 2 3 4  

1.  Antikorupciniu požiūriu 

vertinti teisės aktus ar 

teisės aktų projektus. 

Korupcijos tikimybės 

sumažinimas 

įgyvendinant teisės aktą 

Įvertintų teisės aktų ir jų projektų 

skaičius. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus ar teisės aktų projektus 

įgalina Šilutės rajono savivaldybė tarybos 2010 m. vasario 25 d. 

sprendimas Nr. T1-1242 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės institucijų 

teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas 

Nr. T1-298 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo pažymos pakeitimo“. 

Vadovaudamiesi pagal patvirtintas teisės aktų vertinimo taisykles, 

antikorupciniu požiūriu įvertinta 112 vnt. sprendimų projektai, kurie 

numato reguliuoti visuomeninius santykius. 

2. Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę  

Įvertinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Šilutės rajono 

savivaldybės administracijoje. 

2012-2014 m. III ketvirtis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

2012 m. III ketvirtyje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 

Šilutės rajono savivaldybės administracijoje vykdant socialinių būstų, 

gyvenamųjų patalpų ir tarnybinių butų nuomos administravimą. 

Nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje labai maža, 

nes vadovaujasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais teisės 

aktais; Socialinio būsto fondo sudarymo ir suteikimo tvarkos aprašas, 

socialinių būstų sąrašų prioritetų nustatymas, tarnybinių butų išbraukimo 

iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir priskyrimo 

Savivaldybės socialinio būsto fondui sprendimus. Pagal galiojančius 

teisės aktus sudaryti 6 sąrašai asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį 

būstą: jaunų šeimų; šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų; buvusių 

našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų; neįgaliųjų asmenų ir šeimų, 

kuriose yra neįgalūs asme-nys, bendrasis; socialinio būsto nuomininkų 

turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Sąrašai skelbiami Savivaldybės 

svetainėje  www.silute.lt, nuorodoje ,,Gyventojams“-“Informacija“. 

Atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir išvados pateiktos 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai. 

http://www.silute.lt/


3. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

Specialiųjų tyrimo 

tarnybos išvadas apie 

korupcijospasireiškimo 

tikimybę Savivaldybėje 

Informuoti visuomenę 

apie vykdomus 

korupcijos prevenciją 

Savivaldybėje 

Informacijos skelbimas Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Savivaldybės svetainėje www.silute.lt, nuorodoje ,,Gyventojams“-

,,Korupcijos prevencija” skelbiama korupcijos tikimybės pasireiškimo 

analizė ir išvados. 2012 metais buvo analizuota korupcijos tikimybės 

pasireiškimas Šilutės rajono savivaldybės administracijoje vykdant 

socialinių būstų, gyvenamųjų patalpų ir tarnybinių butų nuomos 

administravimą. Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos 

2012-12-14 raštą Nr. 4-08-1321 nuspręsta:? neatlikti korupcijos rizikos 

analizės Šilutės rajono savivaldybėje. 

4. Pateikti informaciją apie 

asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį pareigas 

valstybės tarnyboje 

Įstatymų numatyta tvarka 

tikrinti asmenis, 

siekiantys eiti 

Savivaldybės 

administracijoje. 

Pateikti informaciją Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnybai. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Vadovaudamiesi LR korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002; Nr. 

57-2297) 9 straipsnio 2 dalimi bei LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 

d.nutarimo Nr. 1484,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimo tvarkos 

patvirtinimo’’(Žin.,2002, Nr.93-3998) 

2012 metais Šilutės rajono savivaldybė tokius prašymus pateikė LR 

specialiųjų tyrimo tarnybai dėl Administracijos pavaduotojų 2012-07-02 

Nr R3-(2.16)-4977 ir 2012-07-02 Nr. R3-(2.16) 4978 

 

 

5. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti visus 

viešųjų pirkimų ir 

Savivaldybės turto 

privatizavimo viešus 

aukcionus. 

Viešųjų pirkimų ir 

privatizavimo procedūrų 

viešumo užtikrinimas 

Pasibaigus ketvirčiui iki kito 

mėnesio 10 d. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 

1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 19 straipsnio 1 dalimi, 

Administracijos direktoriaus 2012-10-29 įsakymu Nr. A1-1208 

patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis. Taisyklės paskelbtos tinklalapyje www.silute.lt, nuorodoje 

,,Viešieji pirkimai“ 

2. Tarptautiniai pirkimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje, „Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, 

tinklalapyje www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Savivaldybės 

supaprastinti pirkimai skelbiami tinklaraštyje 

www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje Įstatymų nustatyta tvarka. Skelbimai apie visus 

pradedamus viešuosius pirkimus ( išskyrus mažos vertės) pirkimus, 

nustatytus laimėtojus ir sudarytas sutartis skelbiami Savivaldybės 

tinklalapyje www. silute.lt, nuorodoje ,,Viešieji pirkimai“ ir ,,Valstybės 

žinios“ priede,,Informaciniai pranešimai“ 

3. Visų būdų skelbiami pirkimai ( išskyrus mažos vertės pirkimus) 

prieinami Savivaldybės tinklaraštyje www.silute.lt, nuorodoje ,,Viešieji 

pirkimai“. 

4. Planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų 

suvestinė yra skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir Savivaldybės interneto tinklaraštyje Viešųjų pirkimų 

http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.silute.lt/


tarnybos nustatyta tvarka iki kovo 15 dienos, o pirkimų planus 

patikslinus, nedelsiant. 

5. Skelbimai apie vykdomus Savivaldybės turto privatizavimo viešus 

aukcionus publikuojami Savivaldybės internetiniame tinklalapyje, 

nuorodoje ,,Verslininkams- Privatizavimas“, taip pat rajoninėje 

spaudoje. 

6. Peržiūrėti Savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

programą ir joje 

numatytų priemonių 

įgyvendinimą 

Išanalizavus 

Savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

programą, atsiranda 

galimybė pateikti 

pasiūlymus 

Savivaldybės tarybai 

dėl šios programos 

tobulinimo 

 

Įvykdytų ir neįvykdytų 

korupcijos prevencijos 

priemonių skaičius ir viešas jų 

paskelbimas. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

 

Šilutės rajono savivaldybė parengusi 2012-2014 metų korupcijos 

prevencijos programos projektą ir korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo planą viešai paskelbė visuomenės aptarimui. 

Pasiūlymų ir pastabų negauta. Patvirtinus Programą ir priemonių 

įgyvendinimo planą (Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 

29 d. sprendimas Nr.T1-377). Informacija patalpinta Savivaldybės 

svetainėje www.silute.lt, nuorodoje ,,Gyventojams“-,,Korupcijos 

prevencija” 

Antikorupcijos komisija 2013 m. II ketvirtį Savivaldybės tarybai pateiks 

Korupcijos programos priemonių įgyvendinimo plano papildymus ir 

pakeitimus 
 

7. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

išduotų licencijų ir 

leidimų sąrašus 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo 

užtikrinimas 

Kiekvieną mėnesį iki 10 d. 

(Sąrašą atnaujinti kartą per 

pusmetį) 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Išduotų licencijų ir leidimų sąrašai skelbiami Savivaldybės svetainėje 

www.silute.lt, nuorodoje ,,Verslininkams– Licencijos (leidimai)“, jie 

kasmet peržiūrimi ir, esant pasikeitimams, atnaujinami. 

 

8. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

socialinių butų eilės 

sąrašus. 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo 

užtikrinimas 

Kiekvieną mėnesį iki 10 d. 

(Kiekvienais metais, atnaujinus 

sąrašus) 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Socialinių butų eilių sąrašai skelbiami Savivaldybės svetainėje 

www.silute.lt, nuorodoje „Gyventojams-Informacija –Eilių sąrašai 

socialinių būstų nuomai“. Taip pat su minėtais sąrašais galima 

susipažinti „Viename langelyje“, pateikus asmens dokumentą. 

 

9. 

Teikti informaciją 

Valstybės tarnautojų  

registrui apie valstybės 

tarnautojus, kurie pagal 

įsiteisėjusius galutinius 

teismo nuosprendžius 

pripažinti padarę 

korupcinius 

nusikaltimus 

Atsižvelgti į turimą 

informaciją skiriant į 

atitinkamas pareigas 

Paaiškėjus tokiam faktui 

 

Korupcinių nusikaltimų 2012 m. nebuvo nustatyta, todėl informacija 

Valstybės tarnautojų registrui nebuvo teikiama. 

http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/


10. Vadovaujantis teisės 

aktų numatyta tvarka  

informuoti visuomenę 

apie  nustatytas 

darbuotojų, tarnautojų 

korupcijos apraiškas ir 

korupcinių teisės 

pažeidimų tyrimą  

Visuomenės 

informavimas ir švietimas 

Pateiktos informacijos skaičius 

 

Šilutės rajono savivaldybėje 2012 metais nebuvo nustatyta darbuotojų ar 

tarnautojų korupcijjos apraiškų ar korupcinių teisės pažeidimų. 

11. Savivaldybės interneto 

svetainės nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“ 

pateikti informaciją apie 

savivaldybės veiklą 

vykdant korupcijos 

prevenciją 

Supažindinti visuomenę 

su korupcijos prevencija 

ir galimomis kontrolės 

galimybėmis 

Gautų visuomenės  pasiūlymų, 

patarimų skaičius vertinant 

nuorodoje pateiktą informaciją 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Savivaldybės svetainėje www.silute.lt, nuorodoje ,,Gyventojams“-

,,Korupcijos prevencija“ visuomenei pateikiame Šilutės rajono 

savivaldybės korupcijos prevencijos programa bei programos 

įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat pateikia informaciją apie 

savivaldybės veiklą vykdant korupcijos prevenciją. Veikia aktyvus 

logotipas, per kurį piliečiai gali pranešti apie korupcijos apraiškas 

tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai. Pateikiamos metinės ataskaitos, 

vykdytų apklausš rezultatų suvestinės ir panašiai. 

12. Organizuoti 

antikorupcinio mokymo 

seminarus 

Skatinti  Savivaldybės 

politikų, administracijos 

padalinių ir pavaldžių 

įmonių darbuotojų   norą 

domėtis korupcijos 

prevencija bei ugdyti 

pilietiškumą 

Mokymo seminarų ir dalyvių 

skaičius 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma dalinai 

Kaip ir kiekvienais metais paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną 

buvo suorganizuotas konferencija ,,Mes prieš korupciją’’renginyje 

dalyvavo 10 pedagogų ir 24 mokiniai. Dėl objektyvių priežasčių 

Savivaldybės politikams ir administracijai seminaras neįvyko, renginys 

perkeltas į 2013 m. I ketvirtį.  

Antikorupcijos komisijos nariams 2012 metais buvo suteiktos sąlygos 

dalyvauti LR STT organizuojamuose seminaruose, konferencijose. 

(2012-06-28 Vilniuje - 1 dalyvis, 2012-12-05 d. Vilniuje - 4 dalyviai, 

2012-12-07 Klaipėdoje - 4 dalyviai ir 2012-12-12 Šilutėje -4 dalyviai) 

13. Parengti ir pateikti 

informaciją interneto 

svetainėje  apie tai, kaip 

būtų galima kovoti su 

korupcijos  apraiškomis 

Informuoti visuomenę, 

kaip elgtis ir kur kreiptis 

žinant apie Savivaldybėje 

vykdomas ar planuojamas 

korupcines veikas 

Gaunamų pranešimų skaičius Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Parengtas informacinis lapelis ,,Kada ir kaip pranešti Informacija 

patalpinta Savivaldybės svetainėje www.silute.lt , nuorodoje 

,,Gyventojams“ - ,,Korupcijos prevencija“. 

 Organizuoti gyventojų 

apklausas korupcijos 

pasireiškimo lygiui 

nustatyti 

 

Pasiekti efektyvesnį 

gyventojų dalyvavimą 

nustatant korupcijos 

pasireiškimo srityje 

Organizuotų gyventojų apklausų 

ir dalyvių skaičius 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Norint išsiaiškinti, ką Šilutės rajono savivaldybės gyventojai mano apie 

korupciją ir nustatyti galimas jos išplitimo priežastis Savivaldybėje buvo 

atlikta anoniminė gyventojų apklausa. Apklausos anketa buvo paskelbta 

Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei platinamos 

Savivaldybės gyventojams. Anoniminėje apklausoje dalyvavo 118 

respondentų. Anoniminės apklausos ,,Sąlyginis korupcijos pasireiškimas 

Šilutės rajone“ suvestinė pateikta Savivaldybės svetainėje www.silute.lt  

nuorodoje ,,Gyventojams“-,,Korupcijos prevencija“. 

http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/


 

15. Gyventojų apklausos 

korupcijos pasireiškimo 

lygiui nustatyti 

apibendrintus rezultatus 

skelbti interneto  

svetainėje 

Nustatyti gyventojų 

požiūrį į korupciją, jos 

lygį, vaidmenį 

Savivaldybėje ir kovos su 

ja tikslams nustatyti 

Gyventojų ir kitų asmenų 

pasitikėjimo Savivaldybės 

institucijomis didėjimas,  lyginat 

kasmetinių  apklausų rezultatus 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Anoniminės apklausos ,,Sąlyginis korupcijos išplitimas Šilutės 

rajone“rezultatų suvestinė patalpinta Šilutės rajono savivaldybės 

svetainėje www.silute.lt ,nuorodoje ,,Gyventojams“-,,Korupcijos 

prevencija“ 

16. Interneto svetainėje 

skelbti apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti 

Savivaldybėje projektus 

Informuoti visuomenę 

apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti 

projektus 

Informacijos skelbimas Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Šiuo metu yra vykdomi 16 projektų. 2012 metais pradėti - 8 vnt., tęsiami 

taipogi 8 vnt. (2011 m.-5 vnt.; 2010 m -2 vnt; ir 2009 m. 1vnt.). Su 

vykdomais ir įgyvendintais projektais galima susipažinti Šilutės rajono 

svetainėje www.silute.lt , nuorodoje ,,PROJEKTAI” 

17. Organizuoti   

antikorupcinį švietimą 

rajono švietimo įstaigose 

Skatinti švietimo įstaigas 

diegti antikorupcinio 

švietimo programas, 

domėtis korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu 

Švietimo įstaigų, kuriose įdiegtas 

antikorupcinis švietimas, skaičius 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

             Šilutės rajono savivaldybė bendradarbiauja su švietimo 

mokyklomis (4 gimnazijos, 2 vidurinės, 11 pagrindinės). Mokslų metų 

pradžioje mokykloms rekomenduojama į veiklos planus įsitraukti 

korupcijos prevencijos tematiką, kuri diferencijuojama į ugdymo 

procesus. Ekonomikos pamokose akcentuojama į sąžiningumo 

konkurenciją, etikos pamokose- demokratinės vertybės ir moralinę 

politiką. Pilietinio ugdymo pamokose analizuojamos temos Visuomenės 

pažinimas ir tyrimas“, Socialinių ryšių kūrimas ir palaikymas“, ,,Politinė 

bendruomenės esmė ir piliečių atsakomybė“, ,,Ar visi pinigai švarūs“. 

Savivaldybė už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas Lietuvos 

savivaldybių asociacijai apdovanojimui pateikė Žemaičių Naumiesčio 

gimnaziją kuri buvo apdovanota ir įvertinta aukšta prizine vieta. 

Savivaldybėje 2012 m. gruodžio 12 d.suorganizuota moksleivių ir 

pedagogų konferencija ,,Mes prieš korupciją’’. 

18. Organizuoti rajono 

mokyklų moksleivių 

rašinių ir piešinių 

konkursą Tarptautinei 

korupcijos dienai 

paminėti 

Skatinti pedagogų ir 

mokinių domėjimąsi 

korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu 

Piešinių, rašymo konkurso 

organizavimas 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Paminint Tarptautinę korupcijos dieną, rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-12 klasių mokiniai buvo pakviesti sudalyvauti rašinių 

konkurse ,,Būk sąžiningas”. Konkursui buvo pateikti 32 rašiniai. 

2012 metų gruodžio 12 dieną Savivaldybėje buvo surengta konferencija 

,,Mes prieš korupciją “ Renginio metu buvo analizuojami testai 

antikorupcijos tema ir apžvelgti mokinių rašto darbų konkurso ,,Būk 

sąžiningas” rezultatai. Geriausi rašiniai buvo įvertinti LR Specialiųjų 

tyrimo tarnybos Klaipėdos valdybos raštais. 

http://www.silute.lt/
http://www.silute.lt/


19. Tobulinti Savivaldybės 

vidaus administravimo 

sistemą 

Įgyvendinti projektus, 

skirtus viešojo 

administravimo 

institucijų ir įstaigų 

vidaus administravimui 

tobulinti 

Veiklos ir pažangos stebėjimų 

skaičius  
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Siekiant įgyvendinti numatytas Savivaldybės veiklas vidaus 

auditoriai 2012 metais 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 Šilutės seniūnijos 

vykdoma veiklos programa, Ūkio, Civilinės priešgaisrinės ir 

gyventojų saugos  skyriuose vertino skyriams priskirtų funkcijų 

vykdymą, specialistų darbo efektyvumą, Šilutės lopšelyje- 

darželyje ,,Pušelė ” vertino asignavimų skirtų programos 

įgyvendinimui panaudojimo teisėtumą, Juknaičių, Usėnų 

pagrindinėse mokyklose 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 11 vidaus audito ataskaitų, kuriose 

pareikštos išvados bei pateikta 76 rekomendacijos dėl vidaus 

kontrolės sistemos gerinimo, buhalterinės apskaitos procedūrų 

tobulinimo, turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, 

buhalterinės apskaitos tvarkymo bei finansinės atskaitomybės 

sudarymo. Audituoti subjektai 71 rekomendaciją įgyvendino 2012 

metais, 5 rekomendacijų įgyvendinimas bus tęsiamas 2013 metais.  

2012 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko pažangos 

stebėjimą (veikla po audito), kurio metu įvertino 2011 metais 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Atlikus rekomendacijų 

įgyvendinimo kontrolę, vidaus auditoriai surašė pažangos 

stebėjimo ataskaitą, 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. 
 

20. Bendradarbiauti su 

Specialiųjų tyrimų 

tarnyba 

Pasitelkus 

kompetentingus 

specialistus tobulinti 

korupcijos prevencijos 

vykdymą, antikorupcinį 

mokymą Savivaldybėje 

Informacijos tobulinimas, 

praktinis pritaikymas 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- vykdoma 

Bendradarbiaujame su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnyba 

ir Klaipėdos valdybos specialistais, kurie nuolat konsultuoja einamaisias 

klausimais ir teikia medodinę pagalbą. 

 

 

 

 

 

 

 



Vyriausioji specialistė korupcijos prevencijai ir mobilizacijai                                             Jūratė Bandzienė 
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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 2012-10-25 Nr. R3-(2.19)- 

 

 

IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS TIKIMYBĖS PASIREIŠKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOJE VYKDANT SOCIALINIŲ BŪSTŲ, GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR 

TARNYBINIŲ BUTŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMĄ 

 

 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 81-3962) 6 

straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl korupcijos 

rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,2002, Nr. 98-4339), Šilutės rajono savivaldybėje 

2012 m. III ketvirtį atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė dėl Savivaldybei priklausiančių 

socialinių būstų, gyvenamųjų patalpų ir tarnybinių butų nuomos administravimo. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybė analizuota nuo 2009 metų I ketvirčio iki 2012 metų IV ketvirčio.  

            Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę atliko Savivaldybės vyriausioji specialistė korupcijos 

prevencijai ir mobilizacijai Jūratė Bandzienė. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymą vadovautasi Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 

patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis ( Žin., 2011, Nr. 60-2877). 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė atlikta dokumentiniu būdu, formaliuoju ir palyginimo 

metodais įvertinant balais. Analizuojant Savivaldybei priklausiančius socialinius būstus, gyvenamąsias 

patalpas ir tarnybinių butų administravimą, peržiūrėti Šilutės rajono savivaldybės Ūkio skyriaus Turto 

poskyrio nuostatai, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, kuriais savo darbe vadovaujasi 

valstybės tarnautojai vykdydami jiems paskirtas funkcijas ir uždavinius. 

Atrankos principu peržiūrėta dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos ir veiklos 

ataskaitos. Pokalbiuose su Administracijos valstybės tarnautojais analizuotos problemos dėl galiojančių 

teisės aktų taikymo praktiniame darbe. 

Šilutės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Socialinio būsto fondo sudarymo ir suteikimo 

tvarkos aprašus, socialinių būstų sąrašų prioritetų nustatymus, tarnybinių butų išbraukimo iš 

Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir priskyrimo Savivaldybės socialinio būsto 

fondui sprendimus. 

Ūkio skyriaus Turto poskyris administruoja 430 vnt. gyvenamųjų patalpų, iš jų 5 tarnybinius 

butus. Kiekvienais kalendoriniais metais patikslinami ir patvirtinami šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

Savivaldybės socialinį būstą, prioritetai ir sąrašai. 

Pagal galiojančius teisės aktus šiuo metu yra 6 sąrašai asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį 

būstą: jaunų šeimų; šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų; buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių 

asmenų; neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys; bendrasis; socialinio būsto 

nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.  

Į sąrašus 2010 metais įrašyti 338, 2011 m. - 403, 2012 m. - 424 asmenys. Sąrašai skelbiami 

Savivaldybės interneto tinklalapyje (www.silute.lt, nuorodoje ,,Gyventojams informacija“). 

http://www.silute.lt/


 

Administruojant gyvenamąsias patalpas, su nuomininkais sudaromos, pratęsiamos arba 

nutraukiamos sutartys, kontroliuojama, kaip mokamas socialinio būsto, tarnybinių gyvenamųjų patalpų 

nuomos mokestis bei kaip nuomininkai laikosi nuomos sutartyse numatytų sąlygų. 

Savivaldybė pagal Socialinio būsto fondo plėtros programą 2010 metais butams pirkti lėšų 

negavo. 2011 metais gauta 470 tūkst. litų ir nupirkti 9 butai. 2012 metais gauta 213 tūkst. litų, nupirkti 3 

butai ir vienam butui pirkti vykdomos procedūros. Butams pirkti Administracijos direktoriaus įsakymu 

sudaroma Butų pirkimo komisija ir patvirtinamas Butų pirkimo komisijos darbo reglamentas, kuriame 

griežtai apibrėžtas konfidencialumas, pasirašant nešališkumo deklaraciją. 

Atkreiptinas dėmesys, kad per analizuojamąjį laikotarpį nuomininkų įsiskolinimai už nuomą 

didėja: 2010 m. – 25 172 Lt, 2011 m. – 91 943 Lt, 2012 m. iki IV-to ketvirčio - 85 938 litai. 

Savivaldybės administracija nuomininkams siunčia įspėjimus dėl įsiskolinimų, tačiau dauguma 

nuomininkų yra nemokūs. 

Savivaldybė turi 5 tarnybinius butus, kuriuos išnuomoja Šilutės rajono savivaldybei trūkstamų 

specialistų šeimoms. 2011 metais trys tarnybiniai butai perduoti Savivaldybės socialinio būsto fondui. 

2012 metais kovo 29 d. patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl darbuotojų (tarnautojų), 

kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos“, kuriuo numatytas tarnybinių butų 

suteikimas. 

Per analizuojamą laikotarpį nustatyta, kad: 

1. Valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė yra reglamentuota darbuotojų pareigybių aprašymuose, Ūkio skyriaus ir Turto poskyrio 

nuostatuose, Administracijos vidaus tvarkos taisyklėse bei Administracijos veiklos nuostatuose. 

2. Skundų ar pareiškimų dėl netinkamo socialinių būstų, gyvenamųjų patalpų ar tarnybinių butų 

nuomos per tikrinimo laikotarpį negauta. 

3. Valstybės ar Savivaldybės paslaptį sudaranti informacija naudojama ribotai. Esant būtinumui 

pasirašoma nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas.  

4. Prevencinė kontrolė atliekama ir yra reglamentuota. 

5 Administracijos skyriaus tarnautojai priima mažai sprendimų, kuriems nereikia Savivaldybės 

tarybos, Administracijos direktoriaus patvirtinimo. Veikla reglamentuota įstatymais ir Savivaldybės 

tarybos patvirtintomis tvarkomis. 

6. Savivaldybės teisės aktų projektams atliekamas antikorupcinis vertinimas. 

7. Savivaldybės tinklalapyje sukurtas puslapis ,,Korupcijos prevencija“. 

8. Savivaldybėje įgyvendintas ,,Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo principas ir elektroninės 

demokratijos paslaugų piliečiams projektas ,,Tarybos posėdžiai“, kuris leidžia transliuoti viešai, 

piliečiams reikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus ir panašiai. 

Išvada. 

1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą dėl socialinių būstų, gyvenamųjų patalpų 

ir tarnybinių butų nuomos administravimo, galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje 

srityje maža. 

             2. Savivaldybės administracijoje yra įgyvendintas ,,vieno langelio“ asmens aptarnavimo 

principas, tačiau interesantai dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų įleidžiami į antrą pastato aukštą pas 

Ūkio skyriaus Turto poskyrio tarnautoją. Visą reikiamą informaciją privalo suteikti ,,Viename 

langelyje‘‘, kad nebūtų trukdomas Turto poskyrio specialistų darbas. Tik iškilus neaiškumams ,,vieno 

langelio“ darbuotojas, suderinęs su Turto poskyrio specialistu, gali įleisti interesantą. 

PRIDEDAMA: 

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų aprašas, 11 lapai; 

2. Priedai, 52 lapai. 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Daiva Žebelienė 

 

 

 

Parengė, 

Jūratė Bandzienė, (8-441) 79 229, el.p.kpa@pamarys.lt 



APKLAUSOS APIE SĄLYGINĮ KORUPCIJOS IŠPLITIMĄ  

RIETAVO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 

 

Norint išsiaiškinti, ką Rietavo savivaldybės gyventojai mano apie korupciją ir nustatyti 

galimas jos išplitimo priežastis Savivaldybėje (Rietavo savivaldybės 2011-2012 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 12 priemonė), buvo atlikta anoniminė gyventojų 

apklausa. Apklausos anketa buvo paskelbta Rietavo savivaldybės interneto svetainėje, 100 atspausdintų 

anketų gyventojams išplatino Rietavo atviras jaunimo centras.  

Tyrimas vyko nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. birželio 15 d.  

Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa. 

Tyrime dalyvavo 81 respondentas, iš jų: į Rietavo savivaldybės interneto svetainėje 

paskelbtos anketos klausimus atsakė 44 respondentai; iš gyventojams išplatintų 100 anketų, grąžintos 

užpildytos 37.  

Anketoje pateikta 17 klausimų, į kuriuos buvo galima pasirinkti kelis atsakymo variantus. 

1. Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia?  

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Taip 74 100 79 97,53 

2. Ne - - 2 2,47 

Iš viso 74 100 81 100 

2. Iš kur sužinote apie LR nacionalinę kovos su korupcija programą?  

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Iš žiniasklaidos 49 46,67 41 32,80 

2. Nagrinėjant LR antikorupcinius teisės aktus 10 9,52 14 11,20 

3. Seminaruose 5 4,76 12 9,60 

4. Internete 25 23,81 26 20,80 

5. Kitur 11 10,48 22 17,60 

6. Nežinau apie ją 5 4,76 10 8,00 

Iš viso 105 100 125 100 

3. Korupcijos paplitimo priežastys:  

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija 14 18,92 21 18,26 

2. Maži pareigūnų ir valstybės tarnautojų atlyginimai 11 14,86 18 15,65 

3. Per didelis biurokratizmas 17 22.97 25 21,74 

4. Per didelės pareigūnų ir valstybės tarnautojų galios 13 17,57 21 18,26 

5. Teisinės bazės silpnumas 19 25,68 25 21,74 

6. Kitos - - 5 4,35 

Iš viso 74 100 115 100 



4. Ar duoti kyšį yra nusikaltimas? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Taip 56 77,78 68 83,95 

2. Ne 5 6,94 1 1,23 

3. Jeigu padeda išspręsti problemą – ne 11 15,28 12 14,82 

Iš viso 72 100 81 100 

5. Ar žinote, kam pranešti apie korupcijos atvejį? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Taip 57 77,03 64 79,01 

2. Ne 17 22,97 17 20,99 

Iš viso 74 100 81 100 

6. Ar praneštumėt apie korupcijos atvejį? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Nepraneščiau 12 16,22 29 35,80 

2. Praneščiau 46 62,16 35 43,21 

3. Ne mano reikalas 16 21,62 17 20,99 

Iš viso 74 100 81 100 

7. Ar teisme liudytumėt prieš korumpuotą asmenį? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Neliudyčiau 6 8,11 24 29,63 

2. Liudyčiau 40 54,05 24 29,63 

3. Turbūt neliudyčiau 28 37,84 33 40,74 

Iš viso 74 100 81 100 

 

 

 

 

 



8. Jūsų nuomone, kuriose Lietuvos institucijose yra sąlyginis korupcijos išplitimas? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Policijoje 35 18,62 46 10,85 

2. Medicinos įstaigose 56 29,79 69 16,27 

3. Teisme 34 18,09 51 12,03 

4. Spaudoje 13 6,91 20 4,72 

5. Verslo įmonėse 14 7,45 18 4,24 

6. Savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose 20 10,64 31 7,31 

7. Mokesčių inspekcijoje 16 8,51 22 5,19 

8. Žemėtvarkoje   32 7,55 

9. Seime   40 9,43 

10. Vyriausybėje   52 12,27 

11. Švietimo įstaigose   24 5,66 

12. Sodroje   19 4,48 

Iš viso 188 100 424 100 

9. Kas daro įtaką korupcijos paplitimui? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Gyventojai 37 49,33 32 21,62 

2. Valdininkai 9 12 28 18,92 

3. Verslininkai   16 10,81 

4. Teisėsaugos institucijos 15 20 24 16,22 

5. Politikai 14 18,67 48 32,43 

Iš viso 75 100 148 100 

10.  Ar Lietuvos valstybinėse institucijose ir privačiose įmonėse yra korupcijos apraiškų? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Pasitaiko atskirų korupcijos faktų privačiose įmonėse 10 11,63 22 18,49 

2. Pasitaiko atskirų korupcijos faktų valstybinėse 

įmonėse 

21 24,42 34 28,57 

3. Korupcija paplitusi visur, bet nereikia jos sureikšminti 6 6,98 22 18,49 

4. Korupcija yra įsigalėjusi visose viešojo 

administravimo srityse 

21 24,42 30 25,21 

5. Korupcija yra įsigalėjusi visose privataus verslo srityse 6 6,98 11 9,24 

6. Korupcijos apraiškų nėra 22 25,58 - - 

Iš viso 86 100 119 100 

 



11.  Ar žinote, kad Rietavo savivaldybėje dirba Antikorupcinė komisija? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Taip 56 74,67 60 74,07 

2. Ne 19 25,33 21 25,93 

Iš viso 75 100 81 100 

12.  Ar teko duoti kyšį dirbančiam Rietavo savivaldybėje? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Pareigūnui 8 9,52 9 9,58 

2. Valstybės tarnautojui 6 7,14 14 14,89 

3. Politikui - - - - 

4. Verslininkui - - 1 1,06 

5. Medicinos darbuotojui 19 22,62 22 23,40 

6. Neteko 51 60,71 48 51,07 

Iš viso 84 100 94 100 

13. Jeigu davėte kyšį, kokia Jūsų kyšio davimo suma? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2012 m. 

Skaičius Proc. 

1. Iki 20 Lt - - 

2. 20-50 Lt 4 9,76 

3. 50-100 Lt 14 34,14 

4. 100-500 Lt 11 26,83 

5. 500-1000 Lt 2 4,88 

6. 1000 Lt ir daugiau - - 

7. Saldainių dėžutė 7 17,07 

8. Buvo atsilyginta kitaip 3 7,32 

Iš viso 41 100 

14. Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą, kad reikėtų duoti kyšį? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Nusprendžiau pats 13 30,95 18 42,86 

2. Man tiesiog buvo užsiminta 9 21,43 11 26,19 

3. Girdėjau iš kitų 17 40,48 9 21,43 

4. Buvo tiesiogiai paprašyta 3 7,14 4 9,52 

Iš viso 42 100 42 100 



15. Ar šis neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Visiškai išsprendė 11 27,50 12 29,27 

2. Iš dalies išsprendė 20 50,00 25 60,97 

3. Neišsprendė 9 22,50 4 9,76 

Iš viso 40 100 41 100 

16. Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręsti? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2011 m. 2012 m. 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

1. Taip 11 15,71 21 25,93 

2. Ne 31 44,29 25 30,86 

3. Nežinau 28 40,00 35 43,21 

Iš viso 70 100 81 100 

17. Kokių Rietavo savivaldybės įstaigų, padalinių ir institucijų darbuotojams davėte kyšį? 

Atsakymo variantas Pasirinkta atsakymo variantų 

2012 m. 

Skaičius Proc. 

1. Kontrolės ir audito tarnybos - - 

2. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2 1,85 

3. Architektūros skyriaus 7 6,48 

4. Žemės ūkio skyriaus 9 8,33 

5. Vietos ūkio skyriaus 1 0,93 

6. Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 4 3,70 

7. Teisės ir finansų skyriaus - - 

8. Kanceliarijos - - 

9. Vaiko teisių apsaugos skyriaus - - 

10. Kultūros centro - - 

11. Civilinės metrikacijos skyriaus 5 4,63 

12. Vidaus audito tarnybos - - 

13. Ūkio grupės - - 

14. Bibliotekos - - 

15. Muziejaus - - 

16. Seniūnijos 3 2,78 

17. Mokyklų ar lopšelio - darželio 2 1,85 

18. Poliklinikos ir ligoninės 15 13,89 

19. Socialinių paslaugų centro - - 

20. Rietavo komunalinio ūkio 1 0,93 

21. Policijos 5 4,63 

22. Neįgaliųjų draugijos 1 0,93 

23. Kita 5 4,63 



24. Niekam nedaviau 48 44,44 

Iš viso 108 100 

 

 

IŠVADOS 

 

Savivaldybės gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad gyventojai yra susipažinę su LR 

nacionalinę kovos su korupcija programa, žino, kas yra korupcija, kaip ji pasireiškia ir kam reikia 

pranešti apie kyšininkavimo atvejį.  

Respondentų nuomone, korupcijos paplitimą lemia dvi pagrindinės priežastys – teisinės bazės 

silpnumas (21,74 proc.) ir per didelis biurokratizmas (21,74 proc.), didelės įtakos turi visuomenės 

aktyvumo stoka (18,26 proc.) ir per didelės pareigūnų ir valstybės tarnautojų galios (18,26 proc.). 

Priskiriant atsakomybę dėl esamo korupcijos paplitimo, net 48 proc. gyventojų nuomone, kalčiausi yra 

politikai. 21,62 proc. apklaustųjų gyventojų patys jaučiasi kalti dėl esamos padėties. Pažymėtina tai, 

kad šiemet 10,81 proc. apklaustųjų gyventojų mano, kad korupcijos paplitimui daro įtaką ir 

verslininkai, 2011 metais apklausos duomenimis, gyventojai manė, kad verslininkai nėra atsakingi už 

korupcijos paplitimą.    

Tyrimo rezultatai rodo, kad sąlyginai korupcija yra paplitusi visose viešojo administravimo 

srityse ir iš dalies privačiame sektoriuje. Gyventojai ir ateityje pasirengę neoficialiai atsilyginti už 

paslaugas, todėl daugiau kaip pusė apklaustųjų nepraneštų apie korupcijos atvejį ir net 70,37 proc. 

apklaustųjų gyventojų teisme neliudytų arba turbūt neliudytų prieš korumpuotą asmenį. Pažymėtina, 

kad didžiausias sąlyginis neoficialus mokėjimo lygis išlieka už medikų, teisėjų ir policijos paslaugas, 

gyventojai mano, kad korupcija yra šalies Vyriausybėje ir Seime. Neoficialiai mokėję medicinos 

darbuotojui prisipažino 23,40 proc. apklausos dalyvių, 14,89 proc. apklausos dalyvių prisipažino davę 

kyšį valstybės tarnautojui, pareigūnui kyšį davę tvirtina 9,58 proc. apklausos dalyvių.  Iš kyšį davusio 

41 gyventojo, 14 neoficialiai atsilygino davę po 50-100 Lt, 11 – po 100-500 Lt.   

 Pasak apklausos dalyvių, neoficialaus atsiskaitymo dėsningumas Rietavo savivaldybėje 

labiausiai išplitęs lieka poliklinikoje ir ligoninėje (13,89 proc.). Kaip rodo apklausos rezultatai, 

neoficialus mokėjimas visiškai arba ir dalies išsprendė kyšį davusio asmens problemą. Todėl net 

dvigubai daugiau negu pernai apklausos dalyvių yra pasiryžę ir ateityje neoficialiai mokėti.  

 Savivaldybės gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad per pastaruosius 2 metus gyventojų 

vertinimas išliko mažai pakitęs. Apklausoje dalyvavo 81 Savivaldybės gyventojas, t. y. kas 117 

Savivaldybės gyventojas. Galima daryti išvadą, kad apklausos rezultatai neatspindi tikrovės, jie   

paremti daugiau dalyvavusių apklausoje gyventojų nuomone. Gyventojai mano, kad galima toleruoti 

viską, jeigu tai naudinga asmeniškai. Gyventojai patys turi aktyviau dalyvauti Savivaldybėje įdiegiant 

korupcijos prevencijos priemones, dalyvauti jas kuriant. 

Kviečiame visus gyventojus, susidūrusius su korupcijos apraiškomis Rietavo savivaldybės 

administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, nedelsiant apie tai informuoti Savivaldybės merą, Kovos 

su korupcija komisiją arba Specialiųjų tyrimų tarnybą. 

 

Dėkojame dalyvavusiesiems apklausoje ir tikimės didesnio Jūsų aktyvumo ateityje.  

 

 

 

 

 


