ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMAS
2011 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės administracijos skyriuose vertinimas
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla
1.1. Ar per analizuojamąjį laikotarpį buvo užfiksuoti Savivaldybėje nebuvo užfiksuota ir negauta
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar jokio pobūdžio informacijos apie galimą
kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta Apie
galimus
korupcinio
pobūdžio
administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus
teisinė atsakomybė, atvejai? Kaip nustatyti šie pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės
atvejai (asmenų skundai, pradėtas ikiteisminis pažeidimų įstaigoje faktus darbuotojai ir kiti
tyrimas,
remiantis
valstybinio
audito, asmenys gali kreiptis ir informuoti
Savivaldybės kontrolieriaus, vidaus audito Savivaldybės vadovą raštu, telefonu, išsiųsti
išvadomis ar kita pateikta informacija)?
pranešimą faksu arba el. paštu arba kreiptis
1.2. Jeigu taip, ar informacija buvo pateikta asmeniškai. Ši informacija paskelbta
valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų Savivaldybės interneto svetainėje.
registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti?
Pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio
1.3. Ar sudarytos sąlygos darbuotojams ir kitiems nusikalstamą veiką negauta.
asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos vadovus
apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau
pavojingų teisės pažeidimų įstaigoje faktus ir ar
buvo gauta tokių pranešimų?
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas
2.1. Ar padaliniui, atskiriems valstybės tarnautojams Atskirų administracijos Švietimo, kultūros
suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą ir sporto bei Finansų skyrių darbuotojų
prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar veikla susijusi su kitų institucijų (mokyklų,
juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės kultūros centro, bibliotekų, seniūnijų ir kt.)
aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar priežiūros vykdymu. Centralizuoto vidaus
vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su audito skyriaus veikla susijusi su kitų
įstaigos vidaus administravimu? Ar išsamiai ir institucijų
kontrole
ir
priežiūra.
tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos, ar Savivaldybės priimtuose teisės aktuose
nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo numatyti konkretūs kontrolės, priežiūros ir
nuožiūra?
sprendimus
priimantys
subjektai,
2.2. Ar nustatytos kontrolės/priežiūros veiksmų, kontroliuojamos ir prižiūrimos veiklos sritys
procedūrų ar vykdymų formos, tvarka, apibrėžtos, darbuotojų veikla reglamentuota
periodiškumas?
pareigybių aprašymais.
2.3. Ar reglamentuota kontrolės/priežiūros funkcijas Prevencinė kontrolė atliekama kiekvienam
vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų skyriaus specialistui priskirtose srityse.
priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, Pranešimų
dėl
kontrolės/priežiūros
einamosios, paskesniosios) procedūros ir ar tokia vykdymo proceso ir priimtų sprendimų
kontrolė vykdoma?
teisėtumo ar pagrįstumo negauta.
2.4. Ar buvo gauta bet kokio pobūdžio pranešimų
dėl kontrolės ir priežiūros vykdymo proceso? Ar
buvo atliktas tokios informacijos tyrimas?

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar
įstaigoje priimti teisės aktai (įstaigos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-437 „Dėl
aprašymai ar nuostatai ir kt.) išsamiai Šilalės rajono savivaldybės administracijos
reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinta
funkcijas ir uždavinius, darbo ir sprendimų Savivaldybės administracijos sandara, darbo
priėmimo tvarkas, principus, kriterijus, terminus organizavimas, jos uždaviniai ir funkcijos.
ir atsakomybę? Ar darbuotojai pasirašytinai Sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota
supažindinti su šiais teisės aktais?
visų skyrių nuostatuose.
Valstybės
3.2. Ar priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų tarnautojų
ir
darbuotojų
funkcijos,
valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir uždaviniai ir atsakomybė reglamentuoti
funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir pareigybių aprašymais, Administracijos
funkcijoms vykdyti ir ar teisės aktuose direktoriaus 2010 m. lapkričio 19 d.
užtikrintas jų pavaldumas ir atskaitingumas?
įsakymu Nr. DĮV–1120 „Dėl Šilalės rajono
3.3. Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuoja savivaldybės administracijos vidaus tvarkos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės taisyklių
patvirtinimo“
patvirtintomis
veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą, Šilalės rajono savivaldybės administracijos
darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus vidaus tvarkos taisyklėmis. Šilalės rajono
kontrolės
(prevencinės,
einamosios, savivaldybės administracijos direktoriaus
paskesniosios) procedūras ir ar tokia kontrolė yra 2010 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. DĮV–
vykdoma?
1121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
administracijos
dokumentų
rengimo,
tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo,
kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“
patvirtinta Savivaldybės administracijos
dokumentų rengimo tvarkymo, apskaitos,
saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų
tvarka.
Šilalės
rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus 2007 m. spalio
24 d. įsakymu DĮV–1377 „Dėl asmenų
prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Šilalės rajono savivaldybės administracijoje
taisyklės“ patvirtintos asmenų prašymų
nagrinėjimų ir aptarnavimo taisyklės.
Valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
tarnybinės veiklos vertinimo tvarka, formos,
periodiškumas atliekamas vadovaujantis LR
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d.
nutarimu Nr. 909.
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu
4.1. Ar padaliniui, atskiriems darbuotojams suteikti Atskirų padalinių veikla susijusi su tam
įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti tikrų teisių suteikimu. Seniūnijų darbuotojų
nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises veikla susijusi su leidimų, pažymų
ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, išdavimu, notarinių veiksmų atlikimu;
panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, Finansų skyriaus veikla – su žemės nuomos
taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio mokesčių organizavimu; Investicijų ir

poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės
pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės
atsakomybės priemonių taikymo? Ar ši veikla
aiškiai ir tiksliai reglamentuota įstaigos
priimtuose teisės aktuose?
4.2. Ar įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai
numatyti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus
išduodantys/neišduodantys,
nuolaidas
ir
lengvatas suteikiantys/nesuteikiantys, teisinę
atsakomybę ir kitas teisinio/ekonominio poveikio
priemones
taikantys
subjektai
(įstaigos
padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai),
ar išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija ir
ar nesuteikti jiems per platūs įgaliojimai veikti
savo nuožiūra?
4.3. Ar įstaigos teisės aktuose įtvirtinti aiškūs
kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis
priimamas
sprendimas
išduoti/neišduoti
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus,
suteikti/nesuteikti nuolaidas ir lengvatas, ar
numatyti konkretūs administracinės procedūros
sprendimų priėmimo terminai?
4.4. Ar reglamentuotos sprendimų išduoti/neišduoti
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus,
suteikti/nesuteikti
nuolaidas
ir lengvatas
priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės,
einamosios, paskesniosios) procedūros?
4.5. Ar išduodant/neišduodant leidimus, licencijas,
suteikiant
lengvatas,
nuolaidas,
suteikiant/nesuteikiant
kitokias
papildomas
teises, taikomas „vieno langelio“ principas, ar
naudojamos
informacinės
technologijos
(diegiama/įdiegta e. valdžios sistema)?
4.6. Ar įstaigos teisės aktuose numatyta asmenų,
išduodančių leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus, suteikiančių nuolaidas ir lengvatas,
veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka?
Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų dėl tam
tikras teises suteikiančių (ribojančių) darbuotojų
veiksmų, veiklos ir kt.? Ar buvo atliekamas
tokios informacijos tyrimas?

statybos skyriaus – su statybos leidimų,
projektavimo ir planavimo sąlygų sąvadų
išdavimu; Civilinės metrikacijos skyriaus –
su gimimo, santuokos, mirties, ištuokos
liudijimų išdavimu; Vaiko teisių apsaugos
skyriaus – su laikinosios ir nuolatinės
globos vaikui steigimu; Socialinės paramos
skyriaus – su socialinių pašalpų,
kompensacijų ir kitų išmokų suteikimu;
Turto valdymo ir ekonomikos skyrius – su
alkoholinių gėrimų licencijavimu, prekybos
tabako gaminiais išdavimu, socialinių būstų
gyvenamųjų namų nuoma; Žemės ūkio
skyriaus – su melioruotos žemės techninių
sąlygų išdavimu, traktorių, traktorinių
priekabų, kelių tiesimo mašinų techninės
priežiūros talonų išdavimu. Tam tikrų teisių
suteikimo principai išsamiai reglamentuoti
Administracijos
skyrių
nuostatuose,
darbuotojų
pareigybių
aprašymuose.
Savivaldybės tarybos patvirtintose tvarkose
ir kituose teisės aktuose įtvirtinti aiškūs
kriterijai, sprendimų priėmimų tvarkos ir
principai, kuriais vadovaujantis priimami
sprendimai
išduoti/neišduoti
leidimus,
licencijas ir kitus dokumentus. Prevencinė
kontrolė reglamentuota ir vykdoma
vadovaujantis
Administracijos
skyrių
veiklos nuostatais.
Išduodant/neišduodant leidimus, licencijas,
suteikiant
lengvatas,
nuolaidas,
suteikiant/nesuteikiant kitokių papildomų
teisių
naudojamos
informacinės
technologijos. Įmonės, norėdamos įsigyti
licenciją verstis mažmenine prekyba
alkoholio produktais arba tabako gaminiais,
ją papildyti ar patikslinti, dokumentus gali
pateikti ir elektroniniu būdu tiesiogiai
licencijas išduodančiai institucijai arba per
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(http://www.verslovartai.lt).
Statybos
leidimai išduodami pasinaudojant LR
statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros
informacine
sistema
„Infostatyba“.
Pranešimų dėl tam tikras teises suteikiančių
darbuotojų veiksmų negauta.
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos

patvirtinimo
5.1. Ar Savivaldybės įstaigai, padaliniui, atskiriems Savivaldybės įstaigose nėra priimama
valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikti daugiausia sprendimų, kuriems nereikia
įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, kitos valstybės ar Savivaldybės įstaigos
susijusius su valstybės ar Savivaldybės turto patvirtinimo.
valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, Atskirų Socialinės paramos, Vaiko teisių
viešaisiais pirkimais, taip pat sprendimus apsaugos, Civilinės metrikacijos, Turto
administracinio reglamentavimo, administracinių valdymo ir ekonomikos, Finansų skyrių
paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo darbuotojų veikla susijusi su sprendimų
administravimo srityje, kai šie sprendimai susiję priėmimu, kai nereikia kitos įstaigos
su kelių rūšių visuomeninių santykių reguliavimu patvirtinimo.
ir (ar) kitų įstaigų valdymo sritimi ar Administracijos skyrių veikla daugiausiai
kompetencija, tačiau teisės aktai nenustato susijusi su sprendimų, susijusių su kitų
prievolės derinti juos su kitomis valstybės ar fizinių ar juridinių asmenų veikla,
Savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikia kitos priėmimu.
valstybės ar Savivaldybės įstaigos patvirtinimo? Darbuotojų veikla griežtai reglamentuota
5.2. Ar
įstaiga
priėmė
teisės
aktus, įstatymais
ir
Savivaldybės
tarybos
reglamentuojančius sprendimų, susijusių su patvirtintomis tvarkomis. Darbuotojų veikla
įstaigos
turto
valdymu,
naudojimu
ir ir atsakomybė reglamentuota pareigybių
disponavimu juo, kuriems nereikia kitos aprašyme, skyrių veiklos nuostatuose.
valstybės ar Savivaldybės įstaigos patvirtinimo, Prevencinė kontrolė reglamentuota ir
priėmimo procedūras? Ar priimti teisės aktai, vykdoma vadovaujantis LR įstatymais,
užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų pareigybių aprašymais.
pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?
5.3. Ar įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs
tokius sprendimus galintys priimti asmenys, ar
išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus
priimančių asmenų kompetencija? Ar teisės
aktuose numatyta šių asmenų atsakomybė už
priimtus sprendimus?
5.4. Ar reglamentuota sprendimų, kuriems nereikia
kitos
valstybės,
Savivaldybės
įstaigos
patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su
įstaigos
turto
valdymu,
naudojimu
ir
disponavimu juo, priėmimo vidaus kontrolės
(prevencinės,
einamosios,
paskesniosios)
procedūros?
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
6.1. Ar įstaigos (padalinio, įstaigos valdymo sričiai Atskiri Savivaldybės darbuotojai susiję su
priklausančios įstaigos, valstybės tarnautojų ar disponavimu slapta informacija.
darbuotojų) veikla susijusi su informacijos Šilalės rajono savivaldybė vadovaujasi
įslaptinimu
ar
išslaptinimu,
įslaptintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
informacijos naudojimu ar jos apsauga ir (ar) gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307
atskiri jų darbuotojai yra įslaptintos informacijos patvirtintomis
Įslaptintos
informacijos
rengėjai arba gavėjai?
administravimo taisyklėmis. Šilalės rajono
6.2. Ar
patvirtintos
įslaptintos
informacijos savivaldybė neturi pasitvirtinusi įslaptintos
administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką informacijos administravimo taisyklių.
reglamentuojančios taisyklės? Ar teisės aktai, Įslaptintos informacijos administravimo,

reglamentuojantys
įslaptintos
informacijos apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų –
administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, nebuvo užfiksuota.
periodiškai peržiūrimi?
6.3. Ar buvo užfiksuota įslaptintos informacijos
administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos
pažeidimų? Ar buvo atliekamas tokios
informacijos tyrimas ir kokių priemonių imtasi?
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų
7.1. Ar įstaigoje Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės Specialiųjų tyrimų tarnyba analizuojamu
aktų nustatyta tvarka atliko korupcijos rizikos laikotarpiu korupcijos rizikos analizės
analizę ir pateikė išvadą dėl korupcijos rizikos Savivaldybėje neatliko.
analizės, kurioje buvo nurodyti konkretūs
įstaigos
(padalinio,
valdymo
sričiai
priklausančios įstaigos) veiklos trūkumai ir
teiktos rekomendacijos jiems šalinti?
7.2. Ar buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų
tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės
pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?
7.3. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos
analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ir/ar šalinti?

Pagal korupcijos rizikos vertinimo lentelę nustatytos labai rizikingos, rizikos sritys. (Labai
didelė rizika – 72 balai, maža rizika arba jos nėra – nuo 15 iki 0 balų). Pagal rizikos vertinimo matricą
nustatyti 9 balai – maža rizika.
_______________________________

