
 

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. vasario 1 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 aktus. 

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 patvirtintomis teisės aktų vertinimo taisyklėmis, 

antikorupciniu požiūriu įvertinti 112 sprendimų projektų, 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 ketvirtį 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 vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 

teisės aktais; socialinio būsto fondo sudarymo ir suteikimo tvarkos 

aprašu, socialinių būstų sąrašų prioritetų nustatymu, tarnybinių butų 

išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir 

priskyrimo Savivaldybės socialinio būsto fondui sprendimu. 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 asmenys, bendrasis; socialinio 

būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Sąrašai 

skelbiami Savivaldybės svetainėje  www.silute.lt, nuorodoje 

,,Gyventojams“ -“Informacija“. Atlikta 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 

korupcijos pasireiškimo 

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 analizuotas 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, 

siekiančius eiti pareigas 

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) 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 paskelbta 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 pateikiama Šilutės rajono 

savivaldybės Korupcijos prevencijos programa bei programos 

įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat pateikta informacija 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 apklausų 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 iš dalies 

Kaip ir kiekvienais metais paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną 

buvo suorganizuota konferencija ,,Mes prieš korupciją“, renginyje 

dalyvavo 9 pedagogai 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  

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


 

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

 

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 paskelbta 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. 1 vnt.). 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 
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 - į demokratines vertybes 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 apdovanoti pateikė Žemaičių Naumiesčio 

gimnaziją, kuri buvo apdovanota ir įvertinta aukšta prizine vieta. 

Savivaldybėje 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 tobulinti Savivaldybės administravimo sistemą 2012 metais 

įgyvendintas ES struktūrinių fondų finansuojamas informacinės sistemos 

projektas ,,Šilutės rajono savivaldybės administracijos vidaus 

administravimo ir veiklos valdymo gerinimas”. Įdiegta Savivaldybės 

Finansų apskaitos ir valdymo sistema, Strateginio planavimo ir 

programinio biudžeto bei priežiūros sistema bei Dokumentų apskaitos ir 

projektų valdymo sistema. 

2012 metais kartu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis ir informacinių 

technologijų bendrovėmis įgyvendintas ES struktūrinių fondų 

finansuojamas projektas ,,Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams 

sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybėse”.Projekto dėka 

sukurtas specializuotas posėdžių valdymas, sukurtos elektroninės 

balsavimo sistemos, pertvarkyta Savivaldybės interneto svetainė, 

Posėdžių vaizdo, valdymo  ir garso transliavimo bei Archyvavimo 

sistemos ir kt. posisteminės duomenų, vaizdo ir garso įrašų saugyklos. 

Skaitmenizuoti Savivaldybės teisės aktai ir perkelti į specializuotą 

sistemą su paieškos, aktų atnaujinimo, nuasmeninimo galimybe. 

Saugyklos sukonfiguruotos darbui Savivaldybės tinkle, perkelti realūs 

duomenys. 

Įdiegiant, minėtas sistemas Savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojai ir specialistai kėlė kvalifikacijas bei tobulinosi įvairiuose 

mokymuose, kursuose (80 mokymų temų, 580 dalyvių). 

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. 

 

 

 

 


