
 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T1-2508 patvirtinta 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa, pagal kurią buvo įgyvendinamas 2015 

metų priemonių planas 

 

2016 m. sausio 28 d. 

Šilutė 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Veiksmingumo vertinimo kriterijai Rezultatas 

1 2 3 4  

 I. Uždavinio- užtikrinti antikorupcinę kontrolę, parengti priemones, užtikrinančias anrtikorupcinės kontrolės ir prevencijos mechanizmo 

skaidrumą,įgyvendinimas 

 

1. 

Atlikti Savivaldybės, 

Savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir 

korupcijos pasireiškimo 

jose nustatymą. 

Nustatyti Savivaldybės 

veiklos srityse, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Įvertinta korupcijos pasireiškimo 

tikimybė Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Socialiniame paramos 

skyriuje  

 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Šilutės rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 

įvertinimas Socialinės paramos skyriuje, administruojant piniginę paramą 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, mokant 

socialinę pašalpą, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir karšto 

vandens išlaidų kompensacijas.  

Korupcijos tikimybės pasireiškimo analizę atliko Civilinės, 

priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė 

Bandzienė. 

 

2. 

Parengti ir pateikti 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybai 

(toliau – STT) apibendrintą 

ir Savivaldybės mero 

pasirašytą motyvuotą 

išvadą dėl Savivaldybės ir 

Savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

Nustatomas korupcijos 

rizikos įvertinimo 

būtinumas. 

Nustatyta tvarka parengtų apibendrintų 

motyvuotų ir išsiųstų STT išvadų 

skaičius. 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Socialinės paramos skyriaus veikla, susijusi su socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimu atitinka 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytų 

kriterijų – daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas ir vertinimas atliktas dokumentiniu, formaliuoju ir palyginimo 

metodais. Atrankos būdu peržiūrėta dalis vykdomosios veiklos dokumentinės 

medžiagos. 

Socialinės paramos skyriaus vykdoma veikla reglamentuota skyriaus 

nuostatuose, patvirtintuose Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A2-153 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų 

patvirtinimo“. 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių piniginės socialinės 

paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims 

administravimą, veikla yra reglamentuota pareigybių aprašymuose. Pagal 

Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymus, kiekvienam tarnautojui ir 

darbuotojui paskirstyti darbo krūviai. 

2013-01-01 iki 2014-01-01 piniginė socialinė parama buvo 

finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių 

biudžetams. Nuo 2014-01-01 finansuojama iš savivaldybės biudžeto. 

Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, skirdamas ir 

mokėdamas socialines išmokas (paramas), vadovaujasi Lietuvos Respublikos 



 

piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims įstatymu (Žin., 2011, Nr. 155-7353), tolygiai 

vadovaujasi Savivaldybės teisės aktais: Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-1038 ,,Dėl piniginės socialinės paramos 

teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 03 d. 

sprendimu Nr. T1-2140 ,,Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės 

biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-18 įsakymu Nr. A1-455 ,,Dėl 

išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, piniginės socialinės paramos 

skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“; Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2013-10-28 sprendimu Nr. A1-1138 ,,Dėl išmokų 

teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo, patvirtinimo“. 

Analizuojant pinigines socialines paramos išmokas 2013-2015 metais 

matomas piniginės socialinės paramos sumažėjimas.(2013 m. 603 vnt. gavėjų – 

634,6 tūkst. Lt išlaidų, 2014 m. 579 vnt. gavėjų - 602 tūkst. Lt išlaidų ir 2015 m. 

545 vnt. gavėjų - 148 tūkst. eurų. Didelę įtaką piniginės socialinės paramos 

teikimo mažėjimui turėjo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymo pasikeitimai. Nuo 2014-01-01 socialinių pašalpų 

mokėjimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto. Šilutės rajono savivaldybės 

taryba 2014-01-30 sprendimu Nr. T1-1038 patvirtino Piniginės socialinės 

paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams 

tvarkos aprašą. Remiantis juo sukurtos Piniginės socialinės paramos teikimo 

komisijos visose seniūnijose. Į šių komisijų darbą įtraukti socialiniai 

darbuotojai, bendruomenių, policijos atstovai. Komisijai pavestas patariamojo 

pobūdžio vaidmuo. Griežtesnė klientų patikra surašant buities tyrimo aktus, 

reikalaujant pateikti įvairią informaciją apie gaunamas pajamas, svarstant 

asmenis Komisijos posėdžiuose, iš dalies daro įtaką teikiamam piniginėms 

socialinės paramos mažėjimui. 

Išanalizavus Administracijos teisės aktus, siejančius su Socialinės 

paramos skyriuje vykdoma pinigine parama nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems gyvenantiems asmenims, mokant socialinę pašalpą, mokant būsto 

šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, 

rengiant administracijos direktoriaus įsakymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo 

darytina išvada, kad iš esmės procedūros reglamentuotos. Nebuvo užfiksuota 

Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų, neužfiksuota ir mažiau pavojingų teisės 

pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė 

atsakomybė. 

Socialinės paramos skyriaus veiklą kontroliuoja Savivaldybės 

administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. 

Atliekant korupcijos tikimybės pasireiškimą Šilutės rajono 

savivaldybės Socialinės paramos skyriuje, pastebėta minimalių trūkumų: 

1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose 

nenumatyta tiesioginė atsakomybė. 



 

2. Skiriant vienkartines pašalpas iš Šilutės rajono savivaldybės 

biudžeto sudaryta komisija tik sprendžiant išskirtinius prašymus, t.y. tie atvejai, 

kurie nenumatyti teisės aktuose, o kiti prašymai pagal teisės aktuose numatytus 

reikalavimus. 

3. Vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto 

skyrimo komisija sudaryta iš 4-rių asmenų. t.y. visi Socialinės paramos 

darbuotojai; trys socialinės darbuotojos ir skyriaus vedėjas, kuris pagal 

patvirtintus Komisijos nuostatus priimant sprendimą ir balsams pasiskirsčius po 

lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos pirmininkas po įsakymo 

pasirašo kaip Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybę Socialinės paramos skyriuje gali 

sąlygoti žmogiškasis faktorius, kai administracinė procedūra gali būti pažeista 

esant nesąžiningiems darbuotojų veiksmams ir galimybė piktnaudžiauti 

priimant sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar Savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. 

Išvada. 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, apskaičiuojant 

piniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 

asmenims, mokant socialinę pašalpą, mokant būsto šildymo išlaidų 

kompensacijas, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, rengiant 

Administracijos direktoriaus įsakymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo, galima 

teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje - maža. 

Socialinės paramos skyrius turėtų labiau propaguoti, kad administracinių 

paslaugų prašymai būtų teikiami elektroniniu būdu, kas žymiai sumažintų 

administracinę naštą, visa reikiama informacija apie teikiamas administracines 

paslaugas skelbiama www.silute.lt <Paslaugos> 

 

3. 

Atlikti Savivaldybės ir 

Savivaldybės įstaigų 

priimtų teisės aktų projektų 

vertinimą antikorupciniu 

požiūriu. 

Korupcijos tikimybės 

sumažinimas įgyveninant 

teisės aktus. 

 

Įvertintų teisės aktų ir jų projektų 

skaičius. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus ar teisės aktų projektus įgalina 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 -03-12 nutarimas Nr. 243 

Vadovaudamiesi patvirtintomis teisės aktų vertinimo taisyklėmis, 

antikorupciniu požiūriu įvertinta 47vnt. Tarybos sprendimų projektai ir 2 vnt. 

Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kurie numato reguliuoti 

visuomeninius santykius. 

 

4. 

Kreiptis į STT dėl 

informacijos apie asmenis, 

siekiančius eiti 

Savivaldybėje ar 

Savivaldybės įstaigose 

pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 6 d. 

Įstatymų namatyta tvarka 

tikrinti asmenis, siekiančius 

tapti valstybės tarnautojais 

Pateikti prašymai siekiantys eiti Šilutės 

rajono savivaldybės Administracijos 

direktoriaus pareigas ir Administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigas 

 Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar 

savivaldybės įstaigoje 2015 m. Savivaldybė Į STT kreipėsi dėl dviejų asmenų;  

1 Dėl siekiančio eiti Administracijos direktoriaus pareigas Sigito Šepučio  

2.Dėl siekiančio eiti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas 

Virgilijaus Pozingio. 

http://www.silute.lt/


 

 

5. 

Atlikti korupcijos rizikos 

valdymo vertinimą ne 

mažiau kaip vienoje 

Savivaldybės įstaigoje per 

metus. 

Nustatyti Savivaldybės 

įstaigos korupcijos rizikos 

valdymas 

Patikrinta ir įvertinta korupcijos rizikos 

valdymas.  
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas VšĮ Juknaičių ambulatorijoje 

1. VšĮ Juknaičių ambulatorijos korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo plane nenumatyta dešimt priemonių, kurias įstaiga turėjo 

įgyvendinti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. 

V-1262 patvirtinta „Šakine korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-

2016 m. programa“. 

2. VšĮ Juknaičių ambulatorija nevykdė Šakinės korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plano: 

2.1. priemonės Nr. 2.4 - apsilankymo įstaigoje metu 2015-12-15 ant gydytojų 

specialistų kabinetų durų nebuvo užklijuotas skelbimas „Geriausia padėka – 

Jūsų šypsena“; 

2.2. priemonių Nr. 7.1 ir 7.2 – įstaigos informacijos skelbimo vietose 

ir interneto svetainėje neskelbė informacijos apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika bei Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefono“. 

2.3. priemonių Nr. 7.4 ir 7.7 - internetinėje svetainėje neskelbė įstaigos 

vadovo kreipimosi dėl neformalių mokėjimų bei ataskaitos apie įstaigos 

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 

3. Vyriausioji gydytoja neorganizavo mokymų darbuotojams korupcijos 

prevencijos klausimais, tuo nesilaikant Korupcijos prevencijos įstatymo 16 

straipsnio 2 dalies 7 punkto. 

Vyriausioji gydytoja nesilaikė VšĮ Juknaičių ambulatorijos korupcijos 

prevencijos programos 16.2 punkto, nes kasmet neparengė ir nepateikė įstaigos 

administracijai veiklos ataskaitos. 

Centralizuotas vidaus audito skyrius, atlikdamas kitus vidaus auditus, 

taip pat atkreipė dėmesį kaip įstaigose valdoma korupcijos rizika. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą. 

Rekomenduota tobulinti  vidaus kontrolės procedūras šioje srityje. 

Vidaus kontrolės sistemos bei ūkinės ir finansinės veiklos vertinimas 

buvo atliktas 

 Šilutės lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“, kurio metu buvo pateiktos 

rekomendacijos darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio apskaičiavimo, 

viešųjų pirkimų, turto apskaitos, vaikų maitinimo apskaitos  srityse. Pasitaikė 

atvejų, kai apskaitant turtą nebuvo laikomasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartų nuostatų.  

 Vainuto seniūnijoje nustatyti neatitikimai išduodant leidimus prekybai, 

nuomojant patalpas, vykdant viešuosius pirkimus, apskaičiuojant komunalines 

išlaidas kitiems patalpų naudotojams ir nurašant medžiagas patalpų remontui.   

Kintų Vydūno kultūros centre atliktas vidaus kontrolės sistemos bei 

ūkinės ir finansinės veiklos vertinimas. Nustatyti reikšmingi pažeidimai grynųjų 

pinigų apskaitos, eksponatų apskaitos, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos, 

patalpų nuomos ir viešųjų pirkimų organizavimo srityse.   

Vertinome Savivaldybės administracijos  

Turto poskyrio vykdomą gyvenamųjų patalpų ir pagalbinių ūkio 



 

paskirties pastatų pardavimo proceso vykdymą. Siekiant reglamentuoti 

Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo 

organizavimo ir vykdymo procedūras, rekomendavome parengti tvarkos aprašo 

projektą ir teikti jį tvirtinti Savivaldybės tarybai.  Siekiant, kad Savivaldybės 

turtas būtų parduodamas teisėtai ir ekonomiškai, vykdyti  vidaus kontrolės 

procedūras. Buhalterinėse ilgalaikio turto sąskaitose užregistruoti visus 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus ir pagalbinio ūkio 

paskirties pastatus ar jų dalis, informaciją tikslinti su VĮ Registrų centras 

duomenimis 

Atliekant Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos nemokamo 

mokinių maitinimo organizavimo vidaus auditą nustatėme, kad šioje srityje 

vidaus kontrolės procedūros  nepakankamos, todėl rekomendavome  ugdymo 

įstaigų vadovus sukurti ir vykdyti vidaus kontrolės procedūras, kurios suteiktų 

galimybę kontroliuoti  nemokamo maitinimo kokybę bei patiekalų kainas.  

6. Tirti skundus, pranešimus, 

kitą gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus. 

Nustatomi ir šalinami 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimai ir pažeidėjai, 

įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės neiš- 

vengiamumo principas 

Išnagrinėtų skundų skaičius. 

Nustatomi ir šalinami korupcinio pobūdžio 

pažeidimai ir pažeidėjai, įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės neišvengiamumo principas 

Išvada dėl priemonės įvykdymo – skundų negauta. 

 

2015 metais Šilutės rajono savivaldybė gavo 4 –ris skundus, bet jie nesusieti su 

korupcinio pobūdžio pažeidimais. 

 

7. Įdiegti Savivaldybės 

tinklalapyje interaktyvią 

vaikų priėmimo į ugdymo 

įstaigas registracijos 

sistemą. 

Užtikrinti centralizuotą ir 

skaidrią vaikų priėmimo į 

ugdymo įstaigas tvarką 

Savivaldybės interneto tinklalapyje 

įdiegta interaktyvi vaikų priėmimo į    

ugdymo įstaigas registracijos sistema 

Išvada dėl priemonės įvykdymo – neįvykdyta 

 

Ši priemonė numatyta įgyvendinti 2016 m. I ketv. 

 

 

8. 

Skelbti išleistus Savivaldy-

bės administracijos 

direktoriaus ir mero 

potvarkius veiklos 

klausimais interneto 

svetainėje www.silute.lt 

Informuoti visuomenę apie 

Savivaldybės 

administracijos ir mero 

veiklą. 

Informacija skelbiama Savivaldybės 

portale www.silute.lt 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

 

Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt sukaupta ir 

publikuojami Savivaldybės teisės aktai (įdiegta paieškos sistema), naujienos ir 

kita aktuali informacija gyventojams 

 II. Uždavinio –didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei, įvykdymas 

 

1. 

Tirti gyventojų nuomonę, 

vykdant apklausas, 

visuomenės nuomonės 

tyrimus. 

Pasiekti efektyvesnį 

gyventojų dalyvavimą 

apklausose ir supažindinti 

su išvadomis. 

Visuomenės informavimas apklausos 

rezultatais ir analize 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

1. Komunikacijos ir Civilinės metrikacijos skyriai atliko apklausą dėl 

administracinės naštos dydžio besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos skyrių.  

2. Atlikta anoniminė Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Šilutės 

rajono savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo internetinė apklausa. 

3. Tartptautinės antikorupcijos dienai paminėti Šilutės rajono savivaldybės 

tinklalapyje atlikta vieša apklausa,,Kur,Jūsų manymu, labiausiai paplitusi 

korupcija” 

 Apklausų išvados ir rezultatai paskelbti Savivaldybės portale www.silute.lt 

http://www.silute.lt/


 

 

2. 

Vykdyti Programoje 

numatytas priemones, 

kontroliuoti, kaip jas 

vykdo, teikti ataskaitas ir 

jas viešinti 

Įgyvendinrti viešumo 

principą 

Pateiktos ir paviešintos ataskaitos Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta iš dalies 

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planas patvirtintas 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T1-2508. 

Antikorupcijos komisija ir nauji nuostatai patvirtinti 2015-08-27 Nr. T1-25. 

Visa informacija kas liečia korupcijos prevenciją talpinama Savivaldybės 

portale www.silute.lt> Gyventojai>Korupcijos prevencija 

 

 

3. 

Inicijuoti konsultacijas su 

žiniasklaidos, 

visuomeninių organizacijų, 

rajono bendruomenių 

atstovais korupcijos 

prevencijos tema 

Įgyvendintas viešumo 

principas, galimybė 

atsižvelgti į gyventojų 

nuomonę 

Bendradarbiavimas, konsultacijos ir  

infoirmacijos pteikimas 
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta 

Šilutės rajono savivaldybės administracija, mero institucija, Antikorupcijos 

komisija glaudžiai bendradarbiauja su žiniasklaida, visuomeninių organizacijų ir  

rajono bendruomenių atstovais. 

III. Uždavinio – gerinti gyventojų aptarnavimą Savivaldybėje 

1. Gerinti gyventojų 

aptarnavimo ,,Vieno 

langelio” principu kokybę, 

suteikti gyventojams 

paslaugas vietoje, 

nenukreipiant jų pas 

valstybės tarnautojus ar 

specialistus 

Administracinės naštos 

gyventojams sumažėjimas, 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas 

Skundų ir atsiliepimų skaičių mažėjimas 

ir cišnagrinėtų prašymų skaičiaus pokytis 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Siekiant gerinti gyventojų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, 

suteikti gyventojams paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas valstybės 

tarnautojus ar kitus specialistus, buvo peržiūrėtas, pakoreguotas ir patvirtintas 

Administracijos direktoriaus 2015-01-30 įsakymu Nr. A1-109 Asmenų 

aptarnavimo „Vieno langelio“ principu tvarkos aprašas.  

Su vadovais ir skyrių vedėjais dviejuose posėdžiuose tartasi, kaip toliau 

gerinti asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu ir mažinti gyventojams 

administracinę naštą.  Ypač akcentuota paslaugų aprašų 6 ir 7 pozicijų tinkamo 

užpildymo būtinybė, kad neliktų klaidinančios ir dviprasmiškos informacijos, t. 

y., kad būtų kuo tiksliau apibrėžta, kuriuos dokumentus turi pateikti asmuo ir 

kuriuos turi gauti Savivaldybės administracijos specialistas. Apie „Vieno 

langelio“ darbuotojų vaidmenį, siekiant išvengti  korupcijos apraiškų, ir 

planuojamus veiksmus šia linkme Kanceliarijos vedėja Dana Junutienė kalbėjo 

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdyje. 

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-02-25 

išvadą Nr. 4-01-1399 „Dėl korupcijos rizikos analizės Šilutės rajono 

savivaldybės veiklos srityse“, artimiausiu metu, kai Komunikacijos skyriaus 

darbuotojai terminale įdiegs supaprastintas nuorodas ir įsigalios Viešojo 

administravimo įstatymo pakeitimai, bus tvirtinama minėto tvarkos aprašo nauja 

redakcija, kurioje bus integruoti kiti asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ 

principu gerinimo aspektai. 

2. Skatinti gyventojus 

naudotis Savivaldybės 

internetu teikiamomis 

administracinėmis 

paslaugomis 

Gyventojų aptarnavimo 

kokybės gerėjimas, 

paslaugų suteikimo laiko 

trumpėjimas 

Paslaugų, teikiamų internetu, brandos 

didėjimas, paslaugų, teikiamų internetu, 

skaičių pokytis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Savivaldybės interneto svetainėje publikuojami ir pastoviai atnaujinami 195 vnt. 

teikiamų paslaugų aprašai. Įgyvendinus projektą „Centralizuotas savivaldybių 

paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, perkeltos 65 paslaugos, kurias 

vartotojai gali užsisakyti portale www.epaslauga.lt 

http://www.silute.lt/


 

3. Pasirašinėti dokumentus 

elektroniniu parašu  

Aptarnavimo kokybės 

gerėjimas 

Dokumentų, pasirašytų elektroniniu 

parašu skaičiaus pokytis. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Šilutės raj. savivaldybėje elektroniniu parašu dokumentus pasirašo 29 asmenys. 

Per 2015 metus elektroniniu parašu pasirašyta dokumentų: 

Teisės aktų registre 167 vnt.(Administracijos direktoriaus įsakymų-16 vnt. ir 

Tarybos sprendimų 151 vnt.); 

Archyvų elektroninėje informacinėje sistemoje pasirašyta 77 vnt.; 

Teismų elektroninėje paslaugų portalo sistemoje pasirašytaa 88 vnt.; 

Elektroninėje draudimo aptarnavimo sistemoje 114 vnt.; 

Teritorijų planavimo planų registre 38 vnt.; 

Detaliųjų planų 20 vnt. 

 

4. 

Plėtoti elektroninės 

demokratijos priemones 

Savivaldybėje, teikti 

išsamią ir būtiną 

informaciją jose ir skatinti 

gyventojus jomis naudotis 

Administracinės naštos 

gyventojų mažinimas, 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas,grįžtamojo ryšio 

tarp Savivaldybės ir 

gyventojų stiprinimas 

Savivaldybės įdiegtos informacijos 

demokratijos priemonėmis skaičiaus 

pokytis 

Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Savivaldybės interneto svetainėje sukaupta ir publikuojama: 

1. Tarybos posėdžių Video įrašai nuo 2012 m. balandžio mėn. 

2. Tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai 

3. Savivaldybės teisės aktai (įdiegta paieškos sistema) 

4. Svetainėje publikuojamos naujienos ir kita aktuali informacija gyventojams. 

 

IV. Uždavinio – didinti antikorupcinio švietimo veiklą, įtraukti ją ne tik švietimo įstaigas, bet ir visuomenę, žiniasklaidos priemones 

 

1. 

Didinti antikorupcinio 

švietimo priemonių 

vykdymą švietimo ir 

Savivaldybės įstaigose 

Didinti supratimo apie 

korupcijos didėjimas 

Antikorupcinio švietimo priemonių 

skaičius. 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta 

     2015 metais įgyvendinant antikorupcinį švietimą bendrojo lavinimo 

mokyklose skelbtas lankstinukų, plakatų ir vaizdo klipų ,,MES- PRIEŠ 

KORUPCIJĄ!” konkursas. Visi konkursui pateikti lankstinukai buvo padauginti 

ir akcijos metu (gruodžio 10 d.) moksleiviai platino savo sukurtus lankstinukus 

Šilutės rajono savivaldybės sveikatos įstaigose, policijoje, savivaldybės 

administracijoje ir kitose viešosiose įstaigose. Po vykdytos akcijos vyko 

diskusijos ir apdovanojimai. 

Bendrojo lavinimo mokyklose pravedamos pamokos antikorupcinio ugdymo 

temomis, kurios integruotos į etikos, pilietinio ugdymo, istorijos, ekonomikos, 

dailės mokomuosius dalykus. 

 

2. 

Surengti mokymus 

korupcijos prevencijos 

tema Savivaldybės ir 

Savivaldybės įstaigų 

darbuotojams 

Žinių apie korupciją, 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus, prevencijos 

priemonės 

Mokymų ir dalyvių skaičius Išvada dėl priemonės įvykdymo- įgyvendinta 

2015-12-07 Savivaldybės administracijos darbuotojams, Tarybos ir 

Antikorupcijos komisijos nariams surengtas seminaras ,,Šiuolaikinio valstybės 

tarnautojo įvaizdžio formavimo pagrindai“.Šį seminarą pravedė STT Klaipėdos  

valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas L.Barišauskas. Seminare 

dalyvavo 57 vnt. 

2015-12-09 Šilutės antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo konferencijoje 

,,Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas kovoje su 

korupcija”(Klaipėda). Konferencijoje dalyvavo 4 vnt. 

Savivaldybių įstaigų darbuotojams, mokykloms buvo persiųsta STT video 

paskaita ,,Kas yra korupcija”(J.Razmytės paskaita). Video medžiagą peržiūrėjo 

125 vnt. 



 

 

3. 

Teikti informaciją 

korupcijos prevencijos 

temomis Savivaldybės 

portale 

Supratimo apie korupciją 

didėjimas 

Pateiktos informacijos Savivaldybės 

portale www.silute.lt 
Išvada dėl priemonės įvykdymo- įvykdyta 

Svetainėje  www.silute.lt  > ,,Gyventojams” > ,,Korupcijos prevencija” 

publikuojamos su korupcijos veikla susijusios  naujienos ir kita aktuali 

informacija. 

V. Uždavinio -  formuoti Savivaoldybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų ir darbuotojų antikorupcijos elgsenos modelį, skatinti juos laikytis 

profesinės etikos 

 

1. 

Parengti Savivaldybės 

vadovybės informavimo 

apie privačių interesų 

konfliktus savivaldybės 

Tarybos ir Savivaldybės 

administracijos veikloje 
tvarką. 

Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės pasitikėjimas 

Savivaldybės institucijomis 

Parengta tvarką  Išvada dėl priemonės įvykdymo- neįgyvendinta 

Ši priemonė bus įgyvendinama 2016 m. I ketvirtyje. (Šiuo metu rengiamas 

Savivaldybės tarybos darbo reglamentas ir kiti teisės aktai.) 

 

 

http://www.silute.lt/

