JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) sudaryta Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) tarybos 2011 m. geguţės 26 d. sprendimu Nr. T-79 savivaldybės tarybos įgaliojimų
laikui iš 5 asmenų. Į komisijos sudėtį įeina trys tarybos nariai (Eligijus Dargis, Romutis
Juozauskas, Kęstutis Mačiulis) ir dviejų savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, dirbę praeitos
kadencijos Antikorupcijos komisijoje (Agnė Poškaitė, savivaldybės administracijos Juridinio
skyriaus vedėja, Ona Vorobjovienė, savivaldybės administracijos kanceliarijos vedėja).
VYKDYTA VEIKLA IR REZULTATAI
Komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Ţin.,
2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birţelio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457
(Ţin., 2011, Nr. 77-3727), Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa,
patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-27, kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, Komisijos darbo reglamentu.
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdţiai. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal reikalą
sušaukti 5 Komisijos posėdţiai (2011-06-28, 2011-09-29, 2011-10-17; 2011-11-15; 2011-12-01),
juose apsvarstyta 11 klausimų.
Komisija:
susipažino su praeitos kadencijos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veikla,
teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją;
aptarė ir pasiūlė savivaldybės administracijos direktoriui 2011 metais dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinti savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų veiklos sritį –
nemokamas mokinių maitinimas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo
grupė analizavo savivaldybės institucijų teisės aktus, savivaldybės administracijos ir savivaldybės
švietimo įstaigų (pasirinktinai) priimtus sprendimus, atliktus veiksmus nemokamo mokinių
maitinimo srityje ir pateikė korupcijos tikimybės nustatymo ir vertinimo aprašymą;
išklausė darbo grupės nemokamo mokinių maitinimo organizavimo analizei ir vertinimui
atlikti vadovo informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą ir siūlymus.
Atsiţvelgiant į pateiktus siūlymus, imtasi priemonių korupcijos pasireiškimo tikimybei šalinti:
papildytas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-32
patvirtintas Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas
nuostata, reglamentuojančia švietimo įstaigų valgyklų periodinius tikrinimus, savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-855 sudaryta nuolatinė darbo
grupė švietimo įstaigų valgyklų veiklai tikrinti. Darbo grupė įpareigota pagal atskirus ţodinius
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savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ne rečiau kaip kartą per pusmetį atlikti visų
Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų valgyklų veiklos tikrinimus. Motyvuota išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės, pasirašyta savivaldybės mero, teisės aktų nustatyta tvarka
pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai, kuri, išnagrinėjusi
pateiktą išvadą, priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono
savivaldybėje;
parengė, atsiţvelgdama į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio
„Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar
įmonėje, pateikimas“ pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2011 m. liepos 1 d., ir pateikė savivaldybės
tarybai sprendimo „Dėl Joniškio rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti
arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą“ projektą (priimtas savivaldybės tarybos 2011 m. gruodţio 15 d. sprendimas Nr. 203);
nagrinėjo grupės Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių 2011-10-07 kreipimąsi „Dėl
projektų, finansuojamų iš Europos ţemės ūkio garantijų fondo, savalaikio vykdymo“. Įvertinusi
Joniškio rajono savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie projektų, finansuojamų iš
Europos ţemės ūkio garantijų fondo (Ţagarės kultūros centro pastato rekonstrukcijos ir
Administracinio ir ūkinio pastatų pritaikymo Ţagarės specialiosios mokyklos poreikiams) rangos
sutarčių vykdymą (atliktų darbų apimtis, terminus, atliktų darbų aktų pasirašymą), nerado pagrindo
įtarti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija, teikdama Nacionalinei mokėjimų agentūrai
prie Ţemės ūkio ministerijos informaciją apie projektų veiklų uţbaigimo datas, būtų atlikusi
korupcinio pobūdţio veiksmus.
Komisija kas antrą mėnesio antradienį tikrino Pranešimų ir pasiūlymų administravimo ir
korupcijos prevencijos klausimais dėţutės, įrengtos savivaldybės administracijos I aukšto fojė,
turinį. Pranešimų apie korupcijos prielaidas ar atvejus iš asmenų nei dėţutėje, nei elektroniniu paštu
Komisija negavo.
Visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais
Savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ Komisija
visuomenei skelbė ir pagal reikalą atnaujino informaciją apie Komisijos posėdţius, Korupcijos
prevencijos programos priemonių įgyvendinimą, priimtus teisės aktus, paskelbė 10 aktualių
informacijų. Lapkričio mėnesį savivaldybės interneto svetainės lankytojams buvo pateiktas
klausimas „Kuris iš poţiūrių į korupciją labiau atitinka Jūsų nuomonę“ su atsakymų variantais.
Nuomonę pareiškė 56 asmenys. Kad korupcija yra didelė kliūtis visuomenės gyvenime mano 52
apklausoje dalyvavusių asmenų.
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Kasmet gruodţio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta
atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti ţmones uţkirsti jai kelią. Antikorupcijos dienai
paminėti Komisija organizavo reklaminio vaizdo klipo konkursą, kurio tikslas ugdyti neigiamą
poţiūrį į korupcijos apraiškas, skatinti pilietiškumą ir saviraišką. Gruodţio 7 d. Joniškio kultūros
centre vyko Komisijos iniciatyva organizuotas Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtas renginys,
kurio metu buvo parodyti konkursui pateikti 9 vaizdo klipai, keletos minučių filmas apie Joniškio
mieste kalbintų praeivių nuomonę apie korupciją ir apdovanoti konkurso nugalėtojai ir dalyviai.
Renginyje dalyvavo Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos
poskyrio viršininkas Marijus Macis ir vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė. Vaizo klipai
publikuojami savivaldybės interneto svetainės videogalerijoje.
Mokymas ir bendradarbiavimas
Korupcijos prevencijos klausimais konsultuotasi ir bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyriu.
STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė
Joniškio rajono švietimo centre mokytojams, klasių auklėtojams vedė seminarą „Antikorupcinis
ugdymas“, Jono Avyţiaus viešojoje bibliotekoje bendravo su bibliotekininkais ir Joniškio miesto
gyventojais tema „Korupcija ir jos pasekmės“. Seminarai antikorupcine tema vyko Gaiţaičių,
Gasčiūnų pagrindinių mokyklų ir kitų mokyklų bendruomenėse.
Savivaldybės darbuotojams ir tarybos nariams organizuotas seminaras tema „Korupcijos
prevencija ir jos priemonių praktinis taikymas savivaldoje“, kurį vedė Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos sekretoriato vadovas Gediminas Sakalauskas.
2012 METŲ VEIKLOS UŢDAVINIAI
Pagrindinis veiklos uždavinys – vykdyti kryptingą ir veiksmingą korupcijos prevenciją
savivaldybėje. Būtina parengti sektorinę Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–
2014 metų programą ir priemonių planą, reguliariai vykdyti priemonių įgyvendinimo stebėseną ir
vertinimą.
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