
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ATASKAITA 

 

2014 m. vasario 19 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. 

Antikorupciniu požiūriu įvertinta: 

Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimų projektų - 62 

vnt. 

Norminių teisės aktų projektų-15 

vnt. 

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 62 sprendimų projektai, kurie numato 

reguliuoti visuomeninius santykius. Nuo 2013 m. birželio mėn. 

atliekamas vertinimas ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektų -

15 vnt. 

2. Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę  

Šilutės rajono savivaldybėje 

įvertinta korupcijos pasireiškimo 

tikimybė viešųjų pirkimo 

vykdymo, organizavimo ir 

kontrolės srityje. 

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta 

2013 m. III ketvirtį atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 

Šilutės rajono savivaldybės administracijoje vykdant viešųjų pirkimo 

vykdymo, organizavimo ir kontrolės srityse, peržiūrėtoa Administracijos 

Viešųjų pirkimų skyriaus 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 

tarnautojais analizuotos problemos dėl galiojančių teisės aktų taikymo 

praktiniame darbe. 

Administracijos direktorius yra patvirtinęs Viešųjų pirkimų komisijos 

darbo reglamentą, Viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarką ir 

Supaprastintų viešųjų pirkimo taisykles. Taip pat Administracijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija bei paskirti 

pirkimų organizatoriai Administracijos skyriuose ir struktūriniuose 

padaliniuose. 

Atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir išvados pateiktos 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai. 

 



3. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

Specialiųjų tyrimo 

tarnybos išvadas apie 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Savivaldybėje 

Informuoti visuomenę 

apie vykdomus 

korupcijos prevenciją 

Savivaldybėje 

Informacija nebuvo skelbiama Išvada dėl priemonės įvykdymo – neįvykdyta 

Pagal STT Klaipėdos valdybos 2013 12-17 Nr. 4-08-1066 gautą raštą 

nuspręsta atlikti korupcijos rizikos analizę Šilutės rajono savivaldybėje 

viešųjų pirkimų iniciavimo organizavimo ir vykdymo bei socialinio 

būsto administravimo srityse. Korupcijos rizikos analizę numatoma 

atlikti 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d. 

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

,,Korupcijos prevencija” skelbiama korupcijos tikimybės pasireiškimo 

analizė ir išvados. 

4. Pateikti informaciją apie 

asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį pareigas 

valstybės tarnyboje 

Įstatymų numatyta tvarka 

tikrinti asmenis, 

siekiančius eiti pareigas 

Savivaldybės 

administracijoje. 

Informaciją pateikta Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybai. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta 

Vadovaudamiesi LR korupcijos prevencijos įstatymo 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 

2013 metais Šilutės rajono savivaldybė tokius prašymus pateikė LR 

specialiųjų tyrimo tarnybai: VšĮ Šilutės PSPC vyr. gydytojo 2013-10-15 

Nr. R3-(4.1.19)-7653; dėl Šilutės rajono savivaldybės Administracijos 

direktoriaus 2013-12-10 Nr.-(2.1.16) 9234, pavaduotojų 2013-12-12 Nr 

R3-(2.1.16)-9278, 2013-12-12 Nr. R3-(2.1.16) 9729. 

 

5. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti visus 

viešųjų pirkimų ir 

Savivaldybės turto 

privatizavimo viešus 

aukcionus. 

Viešųjų pirkimų ir 

privatizavimo procedūrų 

viešumo užtikrinimas. 

Viešieji pirkimai skelbiami nuolat 

Viešųjų pirkimų atlikta - 75 vnt. 

Turto privatizavimo informaciniai 

biuleteniai skelbiami kiekvieną 

mėnesį. Parduota -15 objektų. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - vykdoma 

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

1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), Administracijos direktoriaus 2014-

01-21 įsakymu Nr. A1-106 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, nustatytus laimėtojus ir sudarytas 

sutartis skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www. silute.lt, nuorodoje 

,,Viešieji pirkimai“ ir ,,Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai 

pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik Savivaldybės 

tinklalapyje). 

3. Informacija apie visų būdų pirkimus prieinama Savivaldybės 

tinklalapyje 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 tinklalapyje Viešųjų pirkimų 

tarnybos nustatyta tvarka iki kovo 15 dienos, o pirkimų planus 

patikslinus, nedelsiant. 

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


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 Savivaldy-

bės korupcijos 

prevencijos programą, 

atsiranda galimybė 

pateikti pasiūlymus 

Savivaldybės tarybai dėl 

šios programos 

tobulinimo. 

 

Neįvykdyta 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- neįvykdyta. 

 

Pagal numatytą Antikorupcijos komisijos darbo veiklos planą buvo 

numatyta 2013 m. II ketvirtį peržiūrėti, patikslinti ir išanalizuoti 

korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. Ši 

priemonė neįvykdyta. Šią priemonę numatoma įgyvendinti 2014 m. II 

ketvirtį. 

 

7. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

išduotų licencijų ir 

leidimų sąrašus. 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo 

užtikrinimas. 

Informacija skelbiama. 

Išduota -229 vnt. leidimai. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo - vykdoma 

Išduotų licencijų ir leidimų sąrašai skelbiami Savivaldybės svetainėje 

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

peržiūrimi ir, esant pasikeitimams, atnaujinami. 

 

8. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

socialinių butų eilės 

sąrašus. 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo 

užtikrinimas. 

Socialinių butų eilės skelbiamos 

Savivaldybės interneto svetainėje. 

 

Viso sąrašuose - 445 vnt. šeimos. 

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo -vykdoma 

Socialinių butų eilių sąrašai skelbiami Savivaldybės svetainėje 

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

socialinių būstų nuomai“ 

1.Jaunų šeimų sąrašas socialinio būsto nuomai (142 šeimos); 

2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąrašas socialinio 

būsto nuomai (69 šeimos); 

3. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašas socialinio 

būsto nuomai (30 šeimos); 

4. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų sąrašas socialinio būsto nuomai (78 

šeimos) 

5. Bendrasis sąrašas socialinio būsto nuomai (120 šeimų); 

6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą 

sąrašas socialinio būsto nuomai (6 šeimos 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. 

 

Tokių faktų nenustatyta. 

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo –vykdoma 

 

Korupcinių nusikaltimų 2013 m. nebuvo nustatyta, todėl informacija 

Valstybės tarnautojų registrui nebuvo teikiama. 

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 

 

Korupcijos apraiškų nenustatyta. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo – vykdoma 

Šilutės rajono savivaldybėje 2013 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 

Bendra informacija patalpinta 

Savivaldybės svetainėje 
Išvada dėl priemonės įvykdymo-įvykdyta 

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

,,Korupcijos prevencija“ visuomenei pateikiama Šilutės rajono 

savivaldybės Korupcijos prevencijos programa bei programos 

įgyvendinimo priemonių planas. Veikia aktyvus logotipas, per kurį 

piliečiai gali pranešti apie korupcijos apraiškas tiesiogiai Specialiųjų 

tyrimų tarnybai. Pateikiamos metinės ataskaitos, korupcijos rizikos 

analizės išvados ir panašiai. 

12. Organizuoti 

antikorupcinio mokymo 

seminarus 

Skatinti  Savivaldybės 

politikų, Administracijos 

padalinių ir pavaldžių 

įmonių darbuotojų   norą 

domėtis korupcijos 

prevencija bei ugdyti 

pilietiškumą 

Neįvykdyta Išvada dėl priemonės įvykdymo – neįvykdyta  

Ši priemonė buvo neįvykdyta. Už korupcijos veiklą paskirta valstybės 

tarnautoja. Ji vertino teisės akto projektus, kurie numato reguliuoti 

visuomeninius santykius. Dėl savo tiesioginio darbo užimtumo 

korupcijos prevencijos veikla dalinai nebuvo vykdoma. 

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 

Informacija kur būtų galima 

pranešti apie korupcijos apraiškas 

– patalpinta svetainėje 

www.silute.lt 

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta 

Parengtas informacinis lapelis ,,Kada ir kaip pranešti“ Informacija 

patalpinta Savivaldybės svetainėje www.silute.lt, nuorodoje 

,,Gyventojams“ - ,,Korupcijos prevencija“. Informacinį lapelį galima 

gauti Savivaldybės I aukšte prie ,,vieno langelio” 

14. Organizuoti gyventojų 

apklausas korupcijos 

pasireiškimo lygiui 

nustatyti 

 

Pasiekti efektyvesnį 

gyventojų dalyvavimą 

nustatant korupcijos 

pasireiškimo srityje 

Nevykdytas Išvada dėl priemonės įvykdymo-neįvykdytas 

 

Anoniminės apklausos korupcijos pasireiškimo lygiui nustatyti nebuvo 

vykdyta. 

 

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 

2012 metų IV ketvirčio apklausos 

analizės patalpinimas interneto 

svetainėje. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- dalinai neįvykdyta 

Apklausos ,,Sąlyginis korupcijos išplitimas Šilutės rajone“ rezultatų 

suvestinė ir analizė pateikta 2013 m. sausio mėn. (apklausa buvo 

vykdoma 2012 m. gruodžio mėn.) Šios apklausos rezultatai ir išvados 

patalpintos 2013m. sausio mėn. Šilutės rajono savivaldybės svetainėje 

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

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


16. Interneto svetainėje 

skelbti apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti 

Savivaldybėje projektus 

Informuoti visuomenę 

apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti 

projektus 

Informacija skelbiama interneto 

svetainėje www.silute.lt vykdomų 

projektų 23 vnt. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta 

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 

Antikorupcinis švietimas rajono 

ugdymo įstaigose, diferencijuoja-

mos į ugdymo procesus. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - vykdoma 

Mokiniai supažindinami su antikorupcinėmis iniciatyvomis. 

Mokyklose pravedamos pamokos antikorupcinio ugdymo temomis 

integruotos etikos, pilietinio ugdymo, istorijos, ekonomikos, dailės 

mokomuosius dalykus. 

18. Organizuoti rajono 

mokyklų moksleivių 

rašinių ir piešinių 

konkursą Tarptautinei 

korupcijos dienai 

paminėti 

Skatinti pedagogų ir 

mokinių domėjimąsi 

korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu 

Neįvykdytas Išvada dėl priemonės įvykdymo – neįvykdyta 

 

Ši priemonė nebuvo vykdoma dėl objektyvių priežasčių. 

19. Tobulinti Savivaldybės 

vidaus administravimo 

sistemą 

Įgyvendinti projektus, 

skirtus viešojo 

administravimo 

institucijų ir įstaigų 

vidaus administravimui 

tobulinti 

Centralizuotas vidaus auditas 

atliko 12 vnt. auditų, parengė 

išvadas. 

Audituojamų subjektų vadovams 

pateikta 131-na rekomendacija. 

Administracijos darbuotojai kėlė 

kvalifikacijas mokymuose, 

seminaruose 

Išvada dėl priemonės įvykdymo - vykdoma 

Siekiant tobulinti Savivaldybės administravimo sistemą buvo vykdomas 

projektas ,,Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir 

savivaldybės tarybos narių mokymai” (2 etapas).Mokymuose dalyvavo 

85 asmenys. 

20. Bendradarbiauti su 

Specialiųjų tyrimų 

tarnyba 

Pasitelkus 

kompetentingus 

specialistus tobulinti 

korupcijos prevencijos 

vykdymą, antikorupcinį 

mokymą Savivaldybėje 

Konsultuotasi su STT Klaipėdos 

valdybos specialistais. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo – vykdoma. 

 

Gaunama išsami konsultacija einamaisiais klausimais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

 Priemonė Tikslas 
Veiksmingumo vertinimo 

kriterijai 
Laukiami rezultatai 

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 

Tarybos sprendinių projektų 

62 vnt. ,norminių teisės aktų 

projektų 15 vnt. 

Pagerėjo Savivaldybės 

priimamų teisės aktų 

kokybė 

2013 m. 

Teisės akto projekto rengėjai ir 

atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją - Živilė Targonskienė 

 2. 
Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę pagal 

Savivaldybės veiklos sritis, 

vadovaujantis STT 2003 m. 

spalio 24 d. įsakymu Nr.164 

patvirtinta metodika 

Viešųjų pirkimo vykdymo, 

organizavimo ir kontrolės 

srityje 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės analizė ir išvados 

pateiktos Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimo tarnybai. 

2013 m. III 

ketvirtis 

 

Antikorupcinės komisijos 

sekretorė Živilė Targonskienė 

 3. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti STT išvadas 

apie korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Savivaldybėje 

Informuoti visuomenę apie 

vykdomą korupcijos 

prevenciją savivaldybėje 

Nevykdyta 

2014 m. III ketvirtyje  STT 

Klaipėdos valdyba numato 

atlikti KRA Šilutės rajono 

savivaldybėje 

- 

 Antikorupcinės komisijos 

sekretorė Živilė Targonskienė 

 

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. 

Pateikta informacija dėl VšĮ 

Šilutės PSPC vyr. gydytojo, 

Šilutės rajono savivaldybės 

Administracijos 

direktoriaus, jo pavaduotojų 

siekiančių eiti pareigas sav. 

administracijoje 

Visi užklausimai gauti su 

teigiamomis išvadomis 

 2013 m. 

 IV ketv. 

Personalo ir teisės skyriaus 

specialistė Dalia Bernotienė 

5. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti visus 

viešųjų pirkimų ir 

Savivaldybės turto 

privatizavimo konkursų 

rezultatus 

Viešųjų pirkimų ir 

privatizavimo procedūrų 

viešumo užtikrinimas 

Savivaldybė atliko 75 vnt.  

viešųjų pirkimų. 

Turto privatizavimo 

informaciniai biuleteniai 

skelbiami kiekvieną mėn. 

2013metais parduota 15 vnt. 

objektų. 

Visuomenė supažindinta 

su  vykdoma viešųjų 

pirkimų  veikla 

Savivaldybėje 

Informacija 

teikiama 

nuolat  

2013 m. 

Savivaldybės specialistai, 

vykdantys viešuosius pirkimus, 

turto privatizavimo konkursus, 

aukcionus. 

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  

Nevykdyta 

 

Korupcijos prevencijos 

programos patikslinimas ir 

priemonių įgyvendinimas 

buvo numatytas 2013 m. II 

ketvirtį. 

Neįvykdyta 

 

Antikorupcijos komisija, komisijos 

sekretorė Živilė Targonskienė 

 

7 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti išduotų 

licencijų, leidimų išdavimus 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo užtikrinimas 

2013 metais  išduota  

229 vnt. leidimai.. 

Visuomenė supažindinta 

su  vykdoma  veikla 

Savivaldybėje 

Informacija 

teikiama 

nuolat  

2013 m. 

Specialistas, atsakingas už 

licencijų ir leidimų įforminimą  

Irma Augutienė 



8. 

Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti socialinių 

butų eiles 

Savivaldybės teikiamų 

paslaugų viešumo užtikrinimas 

1.Jaunų šeimų sąrašas 

socialinio būsto nuomai 

(142 šeimos); 

2. Šeimų, auginančių tris ar 

daugiau vaikų (įvaikių) 

sąrašas socialinio būsto 

nuomai (69 šeimos); 

3. Buvusių našlaičių ar be 

tėvų globos likusių asmenų 

sąrašas socialinio būsto 

nuomai (30 šeimos); 

4. Neįgaliųjų asmenų ir 

šeimų sąrašas socialinio 

būsto nuomai (78 šeimos) 

5. Bendrasis sąrašas 

socialinio būsto nuomai 

(120 šeimų); 

6. Socialinio būsto 

nuomininkų, turinčių teisę į 

būsto sąlygų pagerinimą 

sąrašas socialinio būsto 

nuomai (6 šeimos 

Visuomenė supažindinta 

su  vykdoma  veikla 

Savivaldybėje 

Informacija 

teikiama 

nuolat  

2013 m  

Specialistas, vykdantis socialinių 

būstų administravimą Nijolė 

Grigonienė 

9. 

Teikti informaciją Valstybės 

tarnautojų registrui apie 

valstybės tarnautojus, kurie 

pagal įsiteisėjusius galutinius 

teismo nuosprendžius 

pripažinti padarę korupcinio 

pobūdžio nusikaltimus 

Skiriant į atitinkamas pareigas, 

būtų atsižvelgiama į turimą 

informaciją 

Negauta jokios informacijos 

apie valstybės tarnautoją, 

kuris būtų pripažintas 

padaręs korupcinio 

pobūdžio nusikaltimą. 

Savivaldybės valstybės 

tarnautojai laikosi teisės 

aktų nuostatais.  

2013 m. korupcinio 

pobūdžio nusikaltimų 

neužfiksuota 

2013 m. 
 Personalo ir teisės skyriaus 

specialistė Dalia Bernotienė  

10. 

Vadovaujantis teisės aktų 

numatyta tvarka  informuoti 

visuomenę apie  nustatytas 

darbuotojų, tarnautojų 

korupcijos apraiškas ir 

korupcinių teisės pažeidimų 

tyrimą   

 Visuomenės informavimas ir 

švietimas 

Korupcijos apraiškų 

nenustatyta 

2013 m. nebuvo nustatyta 

darbuotojų ar tarnautojų 

korupcijos apraiškų ar 

korupcinių teisės 

pažeidimų. 

 

2013 m. 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją Živilė Targonskienė 

 

11. 

Savivaldybės interneto 

svetainės nuorodoje 

„Korupcijos prevencija“ 

pateikti informaciją apie 

savivaldybės veiklą vykdant 

korupcijos prevenciją 

Supažindinti visuomenę su 

korupcijos prevencija ir 

galimomis kontrolės 

galimybėmis  

Bendra informacija 

patalpinta www.silute.lt 

,,Gyventojams“ ,,Korupcijos 

prevencija“ 

Visuomenės 

supažindinimas su 

korupcijos prevencine 

veikla 

2013 m. 

 

Atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją Živilė Targonskienė 

 

12. Organizuoti antikorupcinio Skatinti  Savivaldybės Nevykdytas  Numatoma Antikorupcijos komisija, 

http://www.silute.lt/


mokymo seminarus politikų, administracijos 

padalinių ir pavaldžių įmonių 

darbuotojus domėtis 

korupcijos prevencija bei 

ugdyti pilietiškumą 

šią priemonę 

įgyvendinti 

2014 m. 

 

atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją Živilė Targonskienė 

 

13. 

Patalpinti 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  

Informacija patalpinta 

Šilutės rajono savivaldybės 

tinklalapyje www.silute.lt 

Visuomenės aktyvumas, 

nepakantumas korupcinio 

pobūdžio nusikaltimams. 

2013 m. 
Komunikacijos skyriaus 

darbuotoja Vitalija Toleikienė 

14. 

Organizuoti gyventojų 

apklausas korupcijos 

pasireiškimo lygiui nustatyti 

Pasiekti efektyvesnį gyventojų 

dalyvavimą nustatant 

Savivaldybės problemas 

korupcijos pasireiškimo srityje 

Nevykdytas  

Numatoma 

šią priemonę 

įgyvendinti 

2014 m. 

 

Atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją Živilė Targonskienė 

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 

2012 metų IV ketv. 

apklausos rezultatų analizė  

Visuomenės informavimas  

apklausos ,,Sąlyginis 

korupcijos išplitimas 

Šilutės rajone” rezultatais ir  

jų analize. Informacija 

paskelbta Savivaldybės 

interneto svetainėje, 

nuorodoje ,,Gyventojai“-

,,Korupcijos prevencija“ 

2013 m. 

sausis 

 

Antikorupcijos komisija, 

atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją  2012 metais 

Jūratė Bandzienė 

 

16. 

Interneto svetainėje skelbti 

apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti 

Savivaldybėje projektus 

Informuoti visuomenę apie 

vykdomus ir planuojamus 

vykdyti projektus  

Informacija skelbiama. 

Vykdomų projektų 23 vnt. 

Vykdomų projektų (23 vnt) 

paviešinimas suteikia 

galimybę mažinti korupcinę 

veiką Savivaldybėje  

2013 m. 

nuolat 

 Plėtros, investicijų ir turto  skyrių 

specialistai 

17. 

Organizuoti   antikorupcinį 

švietimą rajono švietimo 

įstaigose 

Skatinti švietimo įstaigas 

diegti antikorupcinio švietimo 

programas, domėtis korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu 

Antikorupcinis švietimas 

rajono ugdymo įstaigose, 

diferencijuojamas į ugdymo 

procesus. 

Mokytojai ir mokiniai  

supažindinami su 

antikorupcinėmis 

iniciatyvomis 

2013 m. 
Švietimo skyriaus specialistai, 

mokyklų vadovai, mokytojai 

18. 

Organizuoti rajono mokyklų 

moksleivių rašinių ir piešinių 

konkursą Tarptautinei 

korupcijos dienai paminėti 

Skatinti pedagogų ir mokinių 

domėjimąsi korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu 

Neįvykdytas   

Švietimo skyriaus specialistai, 

mokyklų vadovai, mokytojai 

 

19. 
Tobulinti Savivaldybės vidaus 

administravimo sistemą 

Įgyvendinti projektus, skirtus 

viešojo administravimo 

institucijų ir įstaigų vidaus 

administravimui tobulinti 

Centralizuotas vidaus 

auditas atliko 12 auditų, 

parengė išvadas. 

Audituojamų subjektų 

Tobulėja administracijos 

darbuotojų veikla ir jų 

atsakomybė 

 2013 m. 
Centralizuotas vidaus audito 

specialistai 



vadovams pateikė 131 

rekomendaciją 

20. 
Bendradarbiauti su 

Specialiųjų tyrimų tarnyba  

Pasitelkus kompetentingus 

specialistus tobulinti 

korupcijos prevencijos 

vykdymą, antikorupcinį 

mokymą Savivaldybėje 

Konsultuotasi su STT 

Klaipėdos valdybos 

specialistais 

Gautos informacijos 

pritaikymas korupcijos 

prevencijos srityje. 

2013 m. 

Antikorupcijos komisija,  

atsakingas asmuo už korupcijos 

prevenciją Živilė Targonskienė 

  
 

 


