INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2016 M.
Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Įvertinta situacija Joniškio rajono savivaldybėje biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) ir (ar) savivaldybės kontroliuojamų
įmonių (toliau – savivaldybės įstaiga) veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika, ir parengtos išvados.
2. Nustatyti tikslinių grupių (Joniškio rajono savivaldybės gyventojų ir Joniškio rajono savivaldybės institucijų valstybės tarnautojų bei
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą.
1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinę kontrolę.
2 uždavinys. Nustatyti respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Joniškio savivaldybės institucijas.
Eil. Problema
Priemonė
Vykdytojas (- Įvykdymo Laukiamo rezultato
Rezultato pasiekimas
Nr.
ai)
terminas
vertinimo kriterijai
1.

Antikorupcijos
komisija
nedalyvauja
parenkant sritį,
kurioje tikslinga
nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę

2.

Neužtikrinamas
Lietuvos
Respublikos

Savivaldybės veiklos
sritį, kurioje būtų
tikslinga nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę, motyvuotai
parinkti
Antikorupcijos
komisijoje, įvertinus
atliktų tyrimų ar
apklausų rezultatus,
audito medžiagą,
gautus skundus ar
pranešimus, kitą
teisėtai gautą
informaciją apie
savivaldybės įstaigų
veiklą
Kreiptis į Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų

Savivaldybės
administracijos
valstybės
tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Antikorupcijos
komisija

Kiekvienais Parinktos sritys, kuriose
metais iki
tikslinga nustatyti
liepos 31 d. korupcijos pasireiškimo
tikimybę. Priimtas
savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymas
dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymo Joniškio
rajono savivaldybėje

Savivaldybės
meras,
savivaldybės

Privaloma
tvarka,
numatant

Korupcijos tikimybės
sumažėjimas priimant į
įstaigą nepriekaištingos

Vykdoma
2016 m. liepos 12 d.
vykusiame Antikorupcijos komisijos
posėdyje svarstytas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo
2016 metais atlikimas, pateikti
siūlymai savivaldybės
administracijos direktoriui dėl
veiklos sričių, kuriose tikslinga
nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę

Vykdoma
Asmenų, siekusių eiti pareigas, kai
kreiptis į STT informacijos yra
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korupcijos
prevencijos
įstatymo 9
straipsnio
nuostatų
įgyvendinimas

3.

Informacijos
trūkumas
siekiant įvertinti
Joniškio rajono
savivaldybės
antikorupcinę
aplinką

tarnybą dėl
informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti
arba einantį
savivaldybės
įstaigoje ar įmonėje
pareigas, numatytas
Korupcijos
prevencijos įstatymo
9 straipsnio 6 dalyje
ir patvirtintas
Joniškio rajono
savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 15
d. sprendimu Nr. T203 (kartu su
pakeitimais,
padarytais 2012 m.
lapkričio 22 d.
sprendimu Nr. T224, 2014 m.
balandžio 30 d.
sprendimu Nr. T-62
ir 2014 m. rugpjūčio
27 d. sprendimu Nr.
T-119)
Atlikti visuomenės
nuomonės tyrimą

administracijos
direktorius,
savivaldybės
įstaigų vadovai

priimti į
nurodytas
pareigas

reputacijos asmenis.
Asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į
Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą informacijos yra
privaloma, skaičius.
Kreipimųsi skaičius

privaloma – 2.
1. Joniškio rajono savivaldybės
mero
kreipimaisis – 1
(dėl asmens į viešosios įstaigos
Joniškio turizmo ir verslo
informacijos centro direktoriaus
pareigas).
2. Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
kreipimaisis
–1
(dėl asmens į Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pareigas)

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Antikorupcijos
komisija,
Kultūros ir
viešųjų ryšių
skyrius

Kiekvienais
metais iki
gruodžio
mėnesio 31
d.

Nustatytas požiūris į
korupciją, įvertintas
antikorupcinis
potencialas, nustatyta
korupcinė patirtis,
korupcijos paplitimas,
labiausiai korupcijos
paveiktos sritys

Vykdoma
Balandžio 12 d. Joniškio „Saulės“
pagrindinėje mokykloje dalyvauta
susitikime su 8 klasės moksleiviais.
Susitikimo metu atlikta mokseivių
apklausa. Rezultatai paskelbti
savivaldybės interneto svetainėje
http://www.joniskis.lt/lit/Diskutuotasu-moksleiviais/1
VšĮ Joniškio rajono savivaldybės
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greitosios medicinos pagalbos stotis
atliko anoniminę pacientų apklausą,
kurioje klausiama apie korupcijos
faktus įstaigoje. Apklausoje
dalyvavo 100 respondentų
Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės
mechanizmą Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.
2. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc.
3. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas ir manančių, kad toks atlygis padėjo išspręsti
jų problemą, sumažėjimas 10 proc.
4. Interneto svetainėje nuolat atnaujinama informacija apie socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą.
1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
2 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.
3 uždavinys. Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
4.
Neužtikrinamas
Teisės aktų
Kanceliarijos
Nuolat
Paskelbtų teisės Vykdoma
Teisės aktų projektų projektų
skyrius
aktų projektų
Įvertinta teisės aktų projektų – 6,
antikorupcinio
antikorupcinio
antikorupcinio
paskelbta antikorupcinio vertinimo
vertinimo taisyklių,
vertinimo
vertinimo
pažymų – 6
patvirtintų Lietuvos
pažymas skelbti
pažymų
Respublikos
Teisės aktų
procentas
Vyriausybės 2014 m. informacinėje
kovo 12 d. nutarimu sistemoje
Nr. 243, 13 punkto
nuostatų taikymas
5.
Nepakankamas
Savivaldybės
Infrastruktūros
Kas ketvirtį
Nuolat
Vykdoma
visuomenės
interneto
skyrius
atnaujinama ir
Atnaujinama ir savivaldybės
informavimas apie
svetainėje skelbti
skelbiama
interneto svetainėje skelbiama
socialinio būsto ir
socialinio būsto
aktuali socialinio aktuali socialinio būsto fondo
savivaldybės būsto
fondo informaciją
būsto nuomos
informacija
administravimą ir
(pvz. būsto
informacija
nuomą
adresas, plotas,
specifika ir kt.) ir
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6.

Nepakankamas
visuomenės
pasitikėjimas
savivaldybės
įstaigomis

nurodyti
socialinio būsto
nuomos sutarčių
sudarymo ir
pabaigos datas
Skelbti interneto
svetainėje
informaciją apie
savivaldybės
tarybos narių,
savivaldybės
administracijos
valstybės
tarnautojų
nusišalinimus nuo
dalyvavimo
rengiant, svarstant
ir priimant
sprendimus,
vykdant jiems
pavestas užduotis,
kad būtų išvengta
viešųjų ir privačių
interesų konflikto

Savivaldybės
Kas ketvirtį
administracijos
Kanceliarijos
skyrius,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Bus išvengta
interesų
konflikto,
padidės
visuomenės
pasitikėjimas
savivaldybės
institucijomis.
Nusišalinimo
atvejų skaičius

Vykdoma
Informacija skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje
http://www.joniskis.lt/lit/Privatusinteresai

Tikslas – mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, užsakiusių administracinę paslaugą elektroniniu būdu, padidėjimas 30 proc.
2.Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad juos tenkino savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminas, padidėjimas 10
proc.
Uždavinys. Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis
7.
Nepakankamas
Skatinti
Savivaldybės
Nuolat
Suteiktų
Vykdoma
naudojimasis
gyventojus
administracijos
elektroninių
10 proc.
elektroniniu būdu
naudotis
padaliniai,
paslaugų
teikiamomis
elektroniniu būdu teikiantys
procentas
viešosiomis ir
teikiamomis
administracines
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administracinėmis
paslaugomis

viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis
Periodiniai
tikrinimai

paslaugas,
savivaldybės įstaigų
vadovai
Savivaldybės
Ne rečiau
administracijos
kaip kartą
Kanceliarijos
per metus
skyrius

Užtikrintas
Vykdoma
asmenų prašymų Kontrolė vykdoma dokumentų
suteikti
valdymo sistemos ,,Kontora“
administracinę
priemonėmis
paslaugą
nagrinėjimas,
sprendimų
priėmimas teisės
aktų nustatyta
tvarka ir iki
numatytų
terminų
Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti
nepakantumą korupcijos apraiškoms
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas 10 proc.
2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.
3. Pranešimų, susijusių su korupcija, užfiksavimas.
1 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
2 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas.
9.
Nepakankamas
Organizuoti
Savivaldybės įstaigų Kiekvienais Įstaigų, kuriose
Vykdoma
savivaldybės
antikorupcinės
vadovai,
metais
buvo organizuoti Artėjant Tarptautinei antikorupcijos
bendruomenės narių kultūros ugdymo
savivaldybės
renginiai,
dienai Joniškio rajono savivaldybės
pilietinės sąmonės
dienas, savaites,
administracijos
skaičius, dalyvių administracija organizavo
lygis ir
Tarptautinės
Švietimo ir sporto
skaičius
Reklaminio skydelio, skirto
nepakantumas
antikorupcijos
skyrius, Kultūros ir
korupcijos prevencijai, konkursą.
korupcijai
dienos renginius,
viešųjų ryšių skyrius
Informacija skelbiama savivaldybės
dalyvauti šalies ir
internet svetainėje
regiono lygiu
http://www.joniskis.lt/lit/img/82
skelbiamuose
konkursuose
Žagarės vaikų lopšelis-darželis
antikorupcijos
,,Vyšniukas” gruodžio mėn.
tema
organizavo antikorupcinę kultūros
8.

Nepakankamai
kontroliuojamas
prašymų suteikti
administracinę
paslaugą
nagrinėjimas
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ugdymo savaitę (filmukų peržiūra,
plakato „Mes prieš korupciją“
piešimas, žaidimų rytmetis
„Mokomės viską daryti gerai“, ryto
ratas tema „Geri ir blogi jausmai“,
diskusijų ir žaidimų popietė „Kaip
įveikti nesąžiningumą“, vaikų
piešinių paroda „Kada elgiamasi
nesąžiningai“). Dalyvavo 30 vaikų.
Joniškio "Aušros" gimnazija
gruodžio mėnesį organizavo
susitikimą su LR Seimo nare, Seimo
antikorupcijnės komisijos nare Agne
Bilotaite (dalyvavo 30 moksleivių) ir
susitikimas su LR Specialiųjų tyrimų
tarnybos Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininke Rita Šikšniene. Dalyvavo
30 moksleivių.
Joniškio rajono švietimo centras
organizavo susitikimą su LR Seimo
antikorupcijos komisijos nare Agne
Bilotaite tema „Demokratijos
erozija. Korupcijos problemos.
Iššūkiai ir sprendimai“ (dalyvavo 13
dalyvių)
Joniškio ,,Saulės pagrindinėje
mokykloje organizuoti renginiai,
skirti Tarptautinei antikorupcijos
dienai paminėti:
3-10 kl. mokiniai žiūrėjo ir aptarė
video siužetą „Būk sąžiningas“;
5-8 kl. mokiniai atliko kūrybinę
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užduotį „Aštuonkojis“, jie sužinojo,
išsiaiškino, kas yra korupcija;
Mokyklos korupcijos prevencijos
grupė su mokiniais sukūrė video
siužetą „Būk sąžiningas“, dalyvavo
Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Imuniteto
valdybosorganizuotame konkurse,
siužetas 5-8 kl. mokinių grupėje
pripažintas geriausiu. Renginiuose
dalyvavo apie 450 mokinių.

10.

Asmenys,
nemotyvuoti pranešti
apie korupcijos
atvejus, per mažai
informuojami apie
galimus pranešimo
apie korupcijos
atvejus būdus

Informacijos
sklaida interneto
svetainėje,
spaudoje, plakatų,
specialių leidinių
kūrimas

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Nuolat

Gyventojai
sugeba
identifikuoti
interesų
konfliktus,
korupcines
situacijas,
padidėjęs
asmenų
informuotumas

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija
2016 m. prisijungė prie
,,Sąžiningumo mokyklų tinklo''
iniciatyvos. Gruodžio 9 d. paminėta
Tarptautinė antikorupcijos diena.
140 mokinių skaitė sąžiningumo
deklaracią – skaitymai buvo
nufilmuoti ir patalpinti gimnazijos
Faceboook paskyroje
Vykdoma
Informacija skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje
http://www.joniskis.lt/lit/Praneimaiapie-korupcija
VšĮ Joniškio PSPC (poliklinikoje ir
visuose kaimo ambulatorijose) ant
visų gydytojų kabinetų durų
užklijuota informacija „Geriausia
padėka gydytojui – Jūsų šypsena“.
Žagarės vaikų lopšelio-darželio
,,Vyšniukas” skelbimų lentoje
paskeltaa informaciją apie mobiliąją
programėlę „Pranešk STT“
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11.

Nepakankamai
užtikrintas
Korupcijos
prevencijos
programos priemonių
vykdymo viešumas,
informacijos
aktualumas

12.

Nepakankamai
įtraukiama
visuomenė į
antikorupcinę veiklą

13.

Nepakankamas
darbuotojų
antikorupcinis
sąmoningumas ir
netolerancija
korupcijos
reiškiniams

Savivaldybės
interneto svetainės
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“
tikslinti
informaciją, skelbti
teisės aktų
nustatyta tvarka
užfiksuotus
korupcijos faktus
ir ataskaitą apie
Korupcijos
prevencijos
programos
priemonių plano
įgyvendinimą
Įtraukti
visuomenę į
diskusijas
antikorupcine
tema savivaldybės
interneto
svetainėje
(komentarų ir
kitomis formomis)

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Informaciją
tikslinti ne
rečiau kaip
kartą per
ketvirtį

Ataskaitų,
skelbimų
skaičius

Vykdoma
Sistemingai atnaujinta savivaldybės
interneto svetainės skyriaus
„Korupcijos prevencija“ informacija
apie Antikorupcijos komisijos
posėdžius, Korupcijos prevencijos
programos priemonių įgyvendinimą,
priimtus teisės aktus. Paskelbta 11
pranešimų.

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės
administracijos
Kultūros ir viešųjų
ryšių skyrius,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Kasmet

Visuomenės
susidomėjimas
antikorupcine
tema, komentarų
skaičius

Vykdoma
Interneto svetainėje skelbiami
dienos klausimai apie korupciją
(Kaip visuomenė galėtų prisidėti
prie kovos su korupcija? Ar kyšių
davimas padeda išspręsti iškilusias
problemas? Kaip jūs manote, kam
tenka didesnė atsakomybė kyšio
davimo atveju?)

Organizuoti
savivaldybės
tarybos narių,
savivaldybės
administracijos,
savivaldybės
įstaigų darbuotojų
kursus, susijusius

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas,
įstaigų vadovai

Kasmet

Kursuose
dalyvavusių
asmenų skaičius,
kursų valandų
skaičius,
tenkantis vienam
kursus
išklausiusiam

Vykdoma
Kursus išklausiusių darbuotojų
skaičius – 204
Kursų valandų skaičius tenkantis
vienam klausytojui – 4 akad. val.
seminaras-diskusija „Antikorupcijos
komisijos: veikla ir problemos“ –
2/4 val.,
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su antikorupcine
veikla

asmeniui

seminaras „Korupcijos prevencija
Joniškio mieste. Ar galime kažką
pakeisti? Faktai, sprendimai,
įžvalgos“ – 30/8 val., konferencija
„Korupcijos prevencija Lietuvoje“ –
2/8) . Antikorupciniai mokymai
savivaldos institucijų darbuotojams,
paremti gerąja Norvegijos karalystės
patirtimi – 20/16;
Norvegijos karalystės patirtis, vietos
savivaldos tvarus vystymasis,
verslumo principų taikymas – 20/16;
Norvegijos karalystės patirtis, vietos
savivaldos tvarus vystymasis,
šildymo ir energetikos valdymas –
20/16;
Norvegijos karalystės patirtis, vietos
savivaldos tvarus vystymasis,
savivaldybių projektų ir investicijų
valdymas 20/16;
Norvegijos karalystės patirtis, vietos
savivaldos tvarus vystymasis, saugi
ir harmoninga aplinka 20/16
VšĮ Joniškio ligoninės darbuotojų
susirinkimo metu (2016-04-12)
perskaitytas pranešimas ,,Korupcijos
prevencija“, klausytojų skaičius 1/70

14.

Atliekant norminių
teisės aktų projektų
antikorupcinį
vertinimą
nenustatomos
antikorupciniu
požiūriu rizikingos

Organizuoti
savivaldybės
tarybos narių ir
savivaldybės
administracijos
darbuotojų kursus
dėl teisės aktų

Mero padėjėjas,
savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos
skyrius

Kasmet

Kursus
išklausiusių
savivaldybės
tarybos narių ir
savivaldybės
administracijos
darbuotojų

Vykdoma
2016-04-11 STT išsiųstas raštas dėl
metodinės pagalbos, kuriame
išdėstytas prašymas organizuoti
mokymus darbuotojams, atliekantis
teisės aktų projektų antikorupcinį
vertinimą. 2016-05-05 gautas
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teisės akto projekto
nuostatos

projektų vertinimo
valstybės
korupcijos,
socialiniu,
ekonomikos,
finansų ir kitais
požiūriais

skaičius.
Kursų valandų
skaičius,
tenkantis vienam
kursus
išklausiusiam
asmeniui

___________________________

atsakymas, kuriame nurodyta, kad
STT neorganizuos mokymų Joniškio
rajono savivaldybės administracijos
darbuotojams.
Mokymai bus organizuojami 2017
m. I pusmetį.

