ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2021 METŲ
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2021METUS
I DALIS. KORUPCIJOS PREVENCIJA
I Tikslas - – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose ir jas šalinti

1.

Uždavinys-. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

Priemonė
s Nr.
1

2

2.
1

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Atlikti Savivaldybės
administracijoje,
kontroliuojamose įstaigose,
įmonėse veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir korupcijos
pasireiškimo jose įvertinimą

Savivaldybėje
atsakingas asmuo
už korupcijos
prevenciją
Savivaldybės
kontroliuojamų
įmonių atsakingi
asmenys už
korupcijos
prevenciją

Įvykdymo
terminas
2021 m

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta.

Savivaldybės administracija 2021 metais atliko Šilutės rajono
savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus veiklos analizę išduodant,
papildant, patikslinant, sustabdant licencijas verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, sustabdant licencijos galiojimą, panaikinant licencijos
galiojimo sustabdymą ir panaikinant licencijos galiojimą, srityje.
VšĮ Šilutės ligoninėje atlikta korupcijos tikimybės pasireiškimo interesų
konfliktų valdymo srityje.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ korupcijos tikimybės pasireiškimas atliktas
interesų konfliktų, korupcijos rizikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo
srityse, vykdant Bendrovės viešuosius pirkimus.
UAB „Šilutės vandenys“ korupcijos tikimybės pasireiškimas atliktas
analizuojant bendrovės darbuotojų interesų konfliktų valdymą.
Išvada dėl priemonės įvykdymo – iš dalies.

Atlikti patikrinimus dėl
Antikorupcijos
Kartą per metus
įgyvendintų rekomendacijų,
komisija
nustatytų vertinant korupcijos
Savivaldybėje 2020 metais
korupcijos
tikimybės
pasireiškimas
pasireiškimo tikimybę
administracijoje nebuvo atliekamas, o pavaldžiose įstaigose dėl užsitęsusios
Savivaldybės administracijoje ir
COVID-19 pandemijos patikrinimas nebuvo atliekamas.
Savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse, įstaigose.
Uždavinys užtikrinti, kad visose Savivaldybės institucijose, jai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose būtų paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją.

Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta.
Užtikrinti, kad Savivaldybės
Savivaldybės
Sutikrinama
institucijose, įmonėse ir
institucijų, įmonių
kasmet iki
Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose paskirti asmenys, atsakingi
įstaigose būtų paskirtas asmuo, ir įstaigų vadovai
einamųjų metų IV už korupcijos prevenciją. Parengtos 52 Korupcijos prevencijos programos ir
atsakingas už korupcijos
ketvirčio
priemonių įgyvendinimo planai.
prevenciją.
3.Uždavinys užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose.
1
Atlikti anoniminę Savivaldybės Savivaldybės
Atlikta anoniminė Išvada dėl priemonės įvykdymo - neįvykdyta
Anoniminė apklausa, siekiant nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai
administracijoje, kitose
institucijų, įmonių
apklausa

Savivaldybės institucijose,
ir įstaigų vadovai ar
indeksą numatyta atlikti 2022 metų II ketvirtį.
įmonių ir įstaigose darbuotojų
jų paskirti atsakingi
apklausą, siekiant nustatyti
asmenys už
darbuotojų tolerancijos
korupcijos
korupcijai indeksą, apklausos
prevenciją
rezultatus skelbti įstaigos
interneto svetainėje.
II tikslas – siekti didesnio Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei.
1.
Uždavinys - gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo, administravimo kokybę, viešumą ir atskaitingumą visuomenei
Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta
1
Atliekant Savivaldybės įstaigų
Savivaldybės
Nuolat
Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) 2021 metais atliko 13
auditus, nuolat vertinti, ar
administracijos
vidaus auditų. Buvo patikrintos šešios Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės
pastebėtuose trūkumuose nėra
Centralizuotas
įstaigos: Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės sporto mokykla, Šilutės
korupcijos pasireiškimo
vidaus audito
lopšelis - darželis „Pušelė“, Šilutės lopšelis - darželis „Raudonkepuraitė“,
apraiškų
skyrius.
Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės meno mokykla. Jose buvo atlikti veiklos
ir valdymo vidaus auditai. Buvo tikrintos dvi Šilutės rajono savivaldybės
administracijos seniūnijos: Žemaičių Naumiesčio ir Katyčių. Atliktas vidaus
auditas Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje, kurio metu
vertintos vidaus kontrolės procedūros Savivaldybės turto nuomos srityje.
Skyrius 2021 metais baigė Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų
paslaugų skyriaus vidaus auditą, kurio vykdymas buvo pradėtas 2020 metais.
Jo metu buvo vertinamos vidaus kontrolės procedūros vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą administravimo ir skolų išieškojimo srityje.
2021 metais buvo baigtas teminis vidaus auditas – Neformalusis vaikų
ugdymas mokyklose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės
naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Centralizuotas vidaus audito
skyrius pasibaigus pusmečiams vertino, kaip Savivaldybėje vykdomos
administracinės naštos mažinimo priemonės ir per metus atliko du šios srities
vidaus auditus.
Aštuonių vidaus auditų atvejais vidaus kontrolė buvo įvertinta gerai, trimis
atvejais – patenkinamai. Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių
vertinimą, vidaus kontrolė nebuvo vertinta.
Tokį vertinimą nulėmė vidaus audito metu nustatytos klaidos ir pažeidimai,
vidaus kontrolės trūkumai rodantys, kad vidaus kontrolės sistema veikia
nepakankamai patikimai, rizika nevaldoma arba valdoma iš dalies. Dviem
atvejais (administracinės naštos mažinimo priemonių vertinime) vidaus
kontrolė nebuvo vertinta.
Vidaus audito ataskaitose audituotų subjektų vadovams buvo pateiktos 248
rekomendacijos, iš kurių - 187 didelio reikšmingumo, 60 vidutinio
reikšmingumo ir 1 mažo. Pateiktos rekomendacijos dėl viešųjų juridinių
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Skatinti gyventojus naudotis
elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis.
Nuolat atnaujinti
administracinių paslaugų
teikimo aprašus, siekiant
supaprastinti administracinių ir
kitų paslaugų teikimo
procedūras

Savivaldybės
administracijos
Komunikacijos
skyrius, Socialinės
paramos skyrius,
Ūkio skyrius ,
Teisės ir civilinės
metrikacijos
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos skyrius
ir kiti skyriai

Nuolat

asmenų veiklos gerinimo, vidaus kontrolės sistemos bei rizikos valdymo
tobulinimo, teisės aktų nuostatų laikymosi, racionalaus turimo turto ir lėšų
naudojimo. Audituotų įstaigų vadovai Skyriui pateikė rekomendacijų
įgyvendinimo planus, kuriuose numatė rekomendacijų įgyvendinimo
priemones, atsakingus asmenis, įgyvendinimo terminus.
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas buvo atliktas Švėkšnos „Saulės
gimnazijoje“, kurio metu nustatyta:
1.
Nesilaikė Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklių, nes nereglamentavo korupcijos prevencijos komisijos narių funkcijų.
2.
Nevykdė Korupcijos prevencijos įstatymo, nes direktorė nenustatė
kas koordinuoja ir kontroliuoja kovos su korupcija programos įgyvendinimą.
3.
Gimnazijos korupcijos prevencijos programoje nenumatė konkrečių
priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijų.
4.
Gimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plane nebuvo įtraukta priemonė, kurią turėjo įgyvendinti pagal
Savivaldybės korupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą, t. y.
įstaigoje organizuoti konkurso „Mes – prieš korupciją“.
5.
Gimnazija neskelbė informacijos apie laisvas darbo vietas, išskyrus
mokytojo padėjėjo pareigybei.
6.
Nesilaikė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo, nes
direktorė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui nepateikė privačių interesų
deklaracijų.
7.
Gimnazija įgyvendino 5 priemones iš 12 numatytų Įstaigos
korupcijos prevencijos programoje. Neįgyvendino 3 priemonių, 3 vykdomos iš
dalies, 1 priemonė suformuluota netinkamai.
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje
sistemoje (PASIS) buvo skelbiami 118 paslaugų aprašymai. Paslaugas buvo
galima pasiekti naudojantis nuoroda Savivaldybės interneto svetainėje
www.silute.lt nuorodoje „Paslaugos“ toliau Šilutės rajono savivaldybės
administracijos teikiamų paslaugų katalogas, pasirenkant norimą paslaugą.
Centralizuotas vidaus auditas 2021 m. atlikdamas administracinės naštos
mažinimo priemonių vertinimą nustatė, kad elektroniniu būdu interneto
svetainėje www.lietuva.gov.lt gauti paslaugą buvo galima 69 atvejais iš 118.
Šiuo metu ši situacija ištaisyta.
Nuo 2021 m. visi gauti dokumentai vykdytojams nukreipiami per dokumentų
valdymo sistemą „Kontora“. Didėja siunčiamųjų dokumentų, pasirašytų el.
parašais, skaičius. Naudojant elektroninį parašą 2021 metais buvo pasirašyti ir
išsiųsti 1033 siunčiamieji dokumentai, 145 sutartys, 17 kitų dokumentų.
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Užtikrinti, kad Savivaldybės
administracijos klientai
nuolatos turėtų galimybę
anoniminėse anketose pareikšti
savo nuomonę apie juos
aptarnavusių Savivaldybės
administracijos tarnautojų ir
darbuotojų pagirtiną ar
netinkamą elgesį
Viešai skelbti informaciją apie
tarnybinių automobilių
naudojimo nustatytą tvarką
Savivaldybės įstaigose bei
Savivaldybės kontroliuojamose

Savivaldybės
administracijos
Komunikacijos
skyrius.
Savivaldybės
įmonių ir įstaigų
vadovai.

Nuolatos

Savivaldybės
administracijos
Ūkio skyrius
Savivaldybės
įstaigų bei

Nuolatos

Savivaldybė yra prisijungusi prie E. pristatymo – nacionalinės elektroninių
pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams
asmenims informacinės sistemos. Per E. pristatymo sistemą gautos 3184
siuntos, išsiųstos – 935.
Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti norminiai teisės
aktai teikiami į Seimo informacinės sistemos Teisės aktų registrą (TAR). Per
2021 metus paskelbti 132 Tarybos sprendimai ir 27 Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai.
2021 m. dokumentų valdymo sistema buvo atnaujinta ir papildyta naujais
moduliais (Word integracija ir dokumentų rengimas, Personalo, Viešųjų
pirkimų, sutarčių su e. sąskaita integracijos moduliai).
Viešojo administravimo specialistai, aptarnaujantys „Vieno langelio“ principu,
organizavo ir koordinavo interesantų priėmimą bei aptarnavimą esant
ekstremaliai COVID-19 pandemijos situacijai. Gyventojai teikė prašymus
informacinių technologijų priemonėmis, paslaugos buvo užsakomos per
informacines sistemas: Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
(INFOSTATYBA), Metrikacijos paslaugų (MGVDIS), Socialinės paramos
šeimai (SPIS), Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų
derinimas (TOPD), Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistema (TPDRIS),
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS),
e-paslaugos portalas - Elektroniniai valdžios vartai, pasiekiami adresu
www.epaslauga.lt
2021 m. elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 7235 kartus.
Šilutės rajono savivaldybė įdiegė naują elektroninės valdžios platformą VIISP,
kuri sukurta centralizuotai prieigai prie viešųjų elektroninių paslaugų.
Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta
Savivaldybės administracijos klientai turi galimybę pareikšti savo nuomonę
interneto svetainėje www.silute.lt DUK, forume ir prisijungę pagal atskiras
nuorodas.

Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta.
Savivaldybės administracija ir kitos biudžetinės įstaigos iki 2021-05-27 d.
vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T1505 „Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilutės rajono
savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“

įmonėse
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Savivaldybės administracijos,
įstaigų ir įmonių interneto
svetainės skiltyse ,,Korupcijos
prevencija“ skelbti su
korupcijos prevencija susijusią
aktualią informaciją.

kontroliuojamų
įmonių vadovai

Savivaldybės
administracijos
darbuotojas
atsakingas už
korupcijos
prevenciją.
Antikorupcijos
komisija.
Savivaldybės
įstaigų bei
kontroliuojamų
įmonių vadovai

Nuolatos
2021m.

Atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos rekomendacijas, minėtas 2016-11-24
sprendimas Nr. T1-505 buvo pakoreguotas ir Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2021-05-27 sprendimu Nr. T1-709 3 punkto (4, 13, 27) buvo pakeisti
ir 1 punktas (43) papildytas.
Šis teisės aktas skelbiamas Savivaldybės svetainėje www.silute.lt
nuorodoje ,,Teisės aktai“.
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
Visa informacija patalpinta Savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt nuorodoje
„Korupcijos prevencija“ pateikiama skiltyse:
* Antikorupcinis visuomenės švietimas;
* Korupcijos prevencijos programos;
* Korupcijos priemonių įgyvendinimo planai ir ataskaitos;
* Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados ir analizės;
* Teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai;
* Informacija apie asmenį surinkimas, norintiems eiti atsakingas pareigas
savivaldybėje ar jai pavaldžioje įmonėje ar įstaigoje;
* Atsakingų asmenų už korupcijos prevenciją kontaktiniai duomenys;
* Korupcijos rizikos valdymo vertinimas;
* Pranešimai apie korupciją galimybės ir būdai;
* Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti.
Siekiant didinti Savivaldybės veiklos viešumą internetinėje svetainėje
www.silute.lt skelbiami viešųjų pirkimų ir privatizavimo objektų rezultatai,
informacija apie organizuojamus viešuosius svarstymus dėl teritorijų
planavimo dokumentų ir investicinius pasiūlymus.

2 Uždavinys-. nustatyti Savivaldybės gyventojų, Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų požiūrį į korupciją, įvertinant
antikorupcinį potencialą.
1.
Atlikti gyventojų apklausą
Antikorupcijos
Kiekvienų metų
Išvada dėl priemonės įvykdymo –ne įvykdyta
Savivaldybės interneto
komisija,
IV ketv.
2021 metais atlikta gyventojų apklausa dėl galimų korupcijos paireiškimo
svetainėje www.silute.lt dėl
Savivaldybės
Šilutės rajono savivaldybės administracijoje. apklausoje dalyvavo 151
galimų korupcijos pasireiškimo. administracijos
respondentas.
Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, kad per
darbuotojas,
pastaruosius dvejus metus rajono ekonominė, socialinė situacija nepasikeitė.
atsakingas už
Gyventojai nesidomi per Savivaldybės tinklalapį www.silute.lt transliuojamus
korupcijos
Tarybos posėdžius. Dauguma respondentų 67 proc. atsakė nesinaudojantys
prevenciją.
Savivaldybės tinklalapyje įdiegta elektronine teisės aktų paieškos sistema,
interaktyvia informacine lenta ,,Viename langelyje“.Į klausimą, ar rajono
savivaldybės institucijos (savivaldybės meras, taryba, administracijos
direktorius, administracija, seniūnija, seniūnas ir kt.) yra korumpuotos - 38
proc. respondentų atsakė iš dalies korumpuoti. Apklausoje buvo pateikta - ar
per pastaruosius du metus susidūrėte su rajono savivaldybės ar seniūnijos

2.

darbuotojų nesąžiningu, neskaidriu elgesiu?. 63,6 proc. respondentų pareiškė,
kad neteko susidurti su tokiais atvejais.
Išvada dėl priemonės įvykdymo – neįvykdyta
Ši priemonė nevykdyta dėl COVID-19 pandemijos. Šią priemonę numatyta
vykdyti 2022 m. II ketvirtyje.

Atlikti anoniminę Savivaldybės Savivaldybės
Iki 2021 m.
administracijoje, kitose
institucijų, įmonių
gruodžio 15 d.
Savivaldybės institucijose,
ir įstaigų vadovai ar
įmonių ir įstaigose darbuotojų
jų paskirti atsakingi
apklausą, siekiant nustatyti
asmenys už
darbuotojų tolerancijos
korupcijos
korupcijai indeksą, apklausos
prevenciją
rezultatus skelbti įstaigos
interneto svetainėje.
3.Uždavinys- užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ir jų viešinimą.
1.
Vykdyti antikorupcinį teisės
Savivaldybės
Nuolat
Išvada dėl priemonės įvykdymo - įvykdyta
aktų projektų vertinimą.
administracijos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir 2014
Ypatingą dėmesį skirti
darbuotojas
m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243
antikorupciniu požiūriu
atsakingas už
patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
vertinant teisės aktus ir teisės
korupcijos
nuostatomis, atliekamas norminių teisės aktų antikorupcinis vertinimas. Šilutės
aktų projektus, dėl kurių gali
prevenciją.
rajono savivaldybės administracijoje teisės aktų projektų antikorupcinio
kilti interesų konfliktai, taip pat Antikorupcijos
vertinimo funkcija pavesta vykdyti Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiajai
visuomenei reikšmingais
komisija.
specialistei atsakingai už korupcijos prevenciją. Ataskaitiniu laikotarpiu
klausimais.
antikorupcinis vertinimas atliktas 82 norminiams teisės aktams, (Tarybos
sprendimų projektai 80 ir Administracijos direktoriaus įsakymų 2).
Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti norminiai teisės
aktai teikiami į Seimo informacinės sistemos Teisės aktų registrą (TAR).
Antikorupcinio vertinimo pažymos pridedamos prie Tarybos sprendimų,
Administracijos direktoriaus įsakymų ir talpinamos e-Tar sistemoje.
2.
Skelbti informaciją apie
Savivaldybės
Nuolat
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
priimtus norminius teisės aktus administracijos
2021 metais Savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.silute.lt
– Savivaldybės tarybos
darbuotojai
nuorodoje „Teisės aktai“ viešai paskelbta - 319 Tarybos sprendimų (2020 m.
sprendimus, mero potvarkius,
atsakingi už teisės
– 337), Administracijos direktoriaus įsakymų-2099 (2020 m. – 1761), 61
Administracijos direktoriaus
aktų paskelbimą,
Mero potvarkių - 61 (2020 m. – 53) bei 939 sutartys (2020 m. – 1119).
įsakymus Savivaldybės
teisės akto rengėjai,
interneto svetainėje ir Teisės
Komunikacijos
aktų registre
skyrius-IT
specialistai,
Tarybos ir mero
sekretoriatas
4.Uždavinys- vykdyti Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų bei Savivaldybės gyventojų antikorupcinį švietimą
1.
Organizuoti Savivaldybės
Savivaldybės
Kiekvienais
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
tarybos narių, Savivaldybės
administracijos
metais iki
Esant COVID-19 pandemijai, vietinių seminarų nebuvo, bet dalyvauta

administracijos, Savivaldybės
įstaigų ir įmonių darbuotojų
mokymus korupcijos
prevencijos klausimais

2.

Rengti ir skelbti interneto
svetainės skiltyje ,,Korupcijos
prevencija“ informaciją apie
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
korupciją

3.

Švietimo ir ugdymo įstaigose
organizuoti konkursą „Mes –
prieš korupciją“

darbuotojas
atsakingas už
korupcijos
prevenciją.
Savivaldybės
įstaigų ir įmonių
vadovai
Savivaldybės
administracijos
darbuotojas
atsakingas už
korupcijos
prevenciją.
Savivaldybės
įstaigų ir įmonių
vadovai
Antikorupcijos
komisija
Švietimo įstaigų
vadovai

gruodžio 31 d.

trijuose nuotoliniuose mokymuose, kuriuose dalyvavo 17 asmenų.

Nuolat

Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
Visa informacija kas liečia vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją
viešai skelbiama Savivaldybės svetainėje www.silute.lt „Korupcijos
prevencija“

Kiekvienais
metais iki
gruodžio 10 d.

Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta iš dalies
Šilutės rajono Usėnų pagrindinės m-los 9-10 klasių mokiniai dalyvavo
nacionaliniame moksleivių konkurse
„Skaidrumą kuriame kartu“, kuris vyko virtualiu būdu, tuo pačiu buvo
paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Ši informacija patalpinta
nuorodoje „Korupcijos prevencija“ skiltyje „Antikorupcinis visuomenės
švietimas“
Esant COVID-19 pandemijai bendrojo ugdymo mokyklose nebuvo
organizuotas konkursas „Mes – prieš korupciją“.

5 Uždavinys- skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kitą su korupcijos prevencija susijusią informaciją.
1
Interneto svetainės skiltyje
Savivaldybės
Kiekvienais
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
„Korupcijos prevencija“ skelbti administracijos
metais iki vasario
Savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt nuorodoje „Korupcijos prevencija“
Korupcijos prevencijos
darbuotojas
1 d.
skiltyje „Korupcijos programos ir priemonių plano įgyvendinimas“
programos ir priemonių
atsakingas už
pateikiamos kiekvienų metų ataskaitos.
įgyvendinimo plano ataskaitas
korupcijos
prevenciją.
Savivaldybės
įstaigų ir įmonių
vadovai
III tikslas – užtikrinti skaidrų atliekamų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymą.
1.
Uždavinys- siekti, kad Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija;
1.
Kontroliuoti, ar asmenys laiku
Teisės ir
Priėmus į pareigas Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta

ir tinkamai pateikia privačių
interesų deklaracijas

2.

metrikacijos
skyrius.
Savivaldybės
įstaigų ir įmonių
vadovai

Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silute.lt „Korupcijos
prevencija“ patalpinta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymas ir Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019-06-17 įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių
interesų deklaravimas, nusišalinimas ir nušalinimo tvarkos aprašo
patvirtinimas“.
Šilutės rajono savivaldybėje už viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo kontrolę paskirtas atsakingas asmuo. Savivaldybės
politikai, valstybės tarnautojai ir kiti asmenys vadovaudamiesi numatytais
teisės aktais deklaruoja viešuosius ir privačius interesus. Užpildytos 125
viešųjų ir privačių interesų deklaracijos.
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuorodoje „Korupcijos
prevencija“ įkeltas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų
deklaracijų paieškos puslapis www.vtek.lt. Šiuo adresu suinteresuoti asmenys
gali susirasti konkretaus Savivaldybės tarybos nario/Savivaldybės
administracijos direktoriaus, kitų asmenų privačių interesų deklaracijas.

Savivaldybės interneto
Savivaldybės
Nuolat
svetainėje pateikti nuorodą į
administracija
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos privačių interesų
deklaracijų paieškos puslapį,
kuriame suinteresuoti asmenys
galėtų susirasti konkretaus
Savivaldybės tarybos
nario/Savivaldybės
administracijos direktoriaus,
kitų asmenų, kurių deklaracijos
yra viešos, aktualią privačių
interesų deklaraciją
2 Uždavinys- siekti, kad daugiau viešųjų pirkimų vyktų per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO)
1.
Siekti didinti viešųjų pirkimų
Savivaldybės
Nuolat
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
apimtis per Centrinę
viešųjų pirkimų
Didinant viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir aiškumą savivaldybės
perkančiąją organizaciją,
skyrius
interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus, parengti
atsižvelgiant į CPO prekių,
Savivaldybės
ir atnaujinti viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai,
darbų ir paslaugų kataloge
įstaigų ir įmonių
tobulinama viešųjų pirkimų organizavimo vidaus kontrolės sistema - sukurtas
pateiktų prekių paslaugų ir
vadovai.
viešųjų pirkimų registras dokumentų valdymo sistemoje.
darbų asortimentą
Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus atlieka Viešųjų
pirkimų komisija ir pirkimo organizatoriai. 2021 metais sudarytos rašytinės
sutartys ir laimėtojų pasiūlymai viešinti http://www.cvpp.lt
2021 m. organizuota 20 tarptautinių pirkimų, įvyko 12, jų bendra vertė sudarė
1 619 983 Eur, 2020 m. pirkimų vertė sudarė - 1 846 036 Eur.
2021 m. organizuota 30 supaprastintų pirkimų, įvyko 20. Bendra atliktų
pirkimų vertė – 6 224 110 Eur. 2020 m. bendra pirkimų verė - 25 300 766 Eur.
2021 m. įvyko 1595 mažos vertės pirkimų, bendra atliktų pirkimų vertė
sudarė 2 201 245 Eur. 2020 m. pirkimų skaičius - 1 817 ir bendra atliktų

pirkimų vertė buvo 4 614 280 Eur.
2.
Savivaldybės interneto
Savivaldybės
Nuolat
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
svetainėje, Savivaldybės įstaigų viešųjų pirkimų
Įgyvendinant LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas Savivaldybės interneto
ir įmonių interneto svetainėse
skyrius
svetainėje www.silute.lt nuorodoje „Aministracinė informacija“, skelbiami
skelbti informaciją apie
Savivaldybės
viešieji pirkimai, pirkimų planai, sutartys ir ataskaitos per CVPP(centrinis
vykdomus viešųjų pirkimų
įstaigų ir įmonių
viešųjų pirkimų portalas) Savivaldybės įstaigų ir įmonių interneto
planus.
vadovai.
svetainėse taip pat skelbiama informaciją apie viešuosius pirkimus.
3.Uždavinys- sustiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kurios leistų sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę
įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose.
1
Atlikti Savivaldybės įstaigų
Centralizuotas
Kiekvienais
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
(perkančiųjų organizacijų)
vidaus audito
metais iki IV
Centralizuotas vidaus audito skyrius 2021m. metais atliko 13 vidaus auditų.
parengtų ir patvirtintų viešųjų
skyrius, pagal
ketvirčio pabaigos Atliekant vidaus auditus, siekiama užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito
pirkimų organizavimo taisyklių Savivaldybės
įstatyme keliamą vidaus audito tikslą ir uždavinius: vertinamas viešojo
kokybės ar atitikimo teisės aktų administracijos
juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos funkcionavimas ir rizikos
nuostatams auditą bei pateikti
direktoriaus
valdymas, sukurtos ir vykdomos vidaus kontrolės procedūros. Tikrinama, ar
rekomendacijas jų tobulinimui
patvirtintą planą
audituojamo subjekto veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;
veikla vertinama ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
teikiamos rekomendacijos viešojo juridinio asmens vadovui dėl viešojo
juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo.
Vidaus audito ataskaitose audituotų subjektų vadovams buvo pateiktos 248
rekomendacijos, dėl viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimo, vidaus
kontrolės sistemos bei rizikos valdymo tobulinimo, teisės aktų nuostatų
laikymosi, racionalaus turimo turto ir lėšų naudojimo. Audituotų įstaigų
vadovai pateikė rekomendacijų įgyvendinimo planus, rekomendacijų
įgyvendinimo priemones, atsakingus asmenis, įgyvendinimo terminus.
2.
Atsakingam darbuotojui už
Valstybės
Nuolat
Išvada dėl priemonės įvykdymo – įvykdyta
nuolatinės viešųjų pirkimų
tarnautojas
Antikorupcijos komisijai pateikta metinė viešųjų pirkimų ataskaita už 2021
priežiūros korupcijos
atsakingas už
metus.
prevencijos srityje vykdymą
viešųjų pirkimų
Antikorupcijos komisijai
priežiūrą.
pateikti informaciją apie
Antikorupcijos
vykdomus viešuosius pirkimus komisija

