JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
2011 METAIS ATASKAITA
2012-02-03
Joniškis
Vykdydami Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos
programos (toliau –Programa), patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario
4 d. sprendimu Nr. T-27, 24 punkto reikalavimą, Programą įgyvendinantys subjektai (savivaldybės
administracija, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos) pateikė informaciją apie Programos
priemonių įgyvendinimą 2011 metais.
2011 metais turėjo būti įgyvendinamos 24 Programos priemonių plano priemonės (75 proc.
visų Programos priemonių).
Terminas
2011 m. II ketvirtis
2011 m. III ketvirtis
2011 m. IV ketvirtis
nuolat
kasmet
prireikus

Priemonės Nr.
12, 16, 22
1, 18
2, 28
7, 8, 19, 30
9, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32
3, 4, 5, 6, 13

skaičius
3
2
2
4
8
5

Iš viso
proc.
12,5
8,4
8,4
16,6
33,3
20,8

2011 m. įvykdyta 20 priemonių (83,3 proc.), neįvykdytos 3 (12, 18,27) priemonės (12,5
proc.), nebuvo poreikio vykdyti 1 priemonės (4,2 proc.).

INFORMACIJA
APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ
VYKDYMĄ 2011 METAIS
2012-02-03
Eil.
Nr.

Priemonės

Įvykdymo
Žyma apie įvykdymą
laikas
I. KORUPCIJOS PREVENCIJA
1 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (KORUPCIJOS RIZIKĄ)

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę
savivaldybės įstaigose ir veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
sudarytos
veiklos analizės
darbo grupės
korupcijos
pasireiškimo
tikimybei nustatyti

Kiekvienų
metų
III ketvirtis

2.

Pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai
savivaldybės administracijos direktoriaus
pasirašytą motyvuotą išvadą dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės ir dokumentų,
pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo
tikimybę savivaldybės įstaigų veikloje,
kopijas

Savivaldybės
administracijos
tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Kiekvienais
metais iki
spalio 31 d.

Vykdytojai

Įvykdyta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011 m. liepos 7 d. įsakymu
Nr. A-630 nustatyta 2011 m. dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizuojama ir vertinama
Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir
švietimo įstaigų veiklos sritis – nemokamas
mokinių maitinimas, sudaryta darbo grupė
nemokamo mokinių maitinimo organizavimo
analizei ir vertinimui atlikti. Darbo grupė
išnagrinėjo esamą situaciją, nustatė neigiamus
veiksnius, kurie sudaro prielaidas korupcijai
pasireikšti ir pateikė savivaldybės administracijos
direktoriui išvadą (2011-09-29 Nr. (7.5) IL-226)
Įvykdyta
Motyvuota išvada išsiųsta Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai
2011-10-13 Nr. (7.20) S-1870

2
3.

Parengti ir pateikti savivaldybės
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos užtikrinimo būdų ir
konkrečių priemonių įgyvendinant STT
išvados dėl atliktos korupcijos rizikos analizės
rekomendacijas

Savivaldybės
administracijos
tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Savivaldybės
įstaiga, kurioje
atlikta korupcijos
rizikos analizė

Per 20 darbo
dienų nuo
korupcijos
rizikos
analizės
motyvuotos
išvados ir
pasiūlymų iš
STT gavimo

4.

Pateikti STT informaciją apie korupcijos
rizikos analizės motyvuotoje išvadoje
nurodytų korupcijos prevencijos priemonių
vykdymą

Per 3
mėnesius nuo
motyvuotos
išvados ir
pasiūlymų
gavimo

5.

Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį,
siekiantį eiti pareigas, numatytas Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje ir

Savivaldybės
administracijos
tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Savivaldybės
įstaiga, gavusi iš
STT motyvuotą
išvadą dėl įstaigos
korupcijos
prevencijos
programos
parengimo ir (ar)
pasiūlymų dėl
programos
turinio
Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos

Įvykdyta
Numatytos ir įgyvendintos priemonės korupcijos
pasireiškimo tikimybei nemokamo mokinių
maitinimo organizavimo srityje šalinti:
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-855 sudaryta
nuolatinė darbo grupė švietimo įstaigų valgyklų
veiklai tikrinti, savivaldybės tarybos 2011 m.
lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-183 papildytas
Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono
savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas
nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo
įstaigų valgyklų periodinius tikrinimus
Nebuvo poreikio
STT Šiaulių valdyba, išnagrinėjusi pateiktą išvadą
(2011-10-13 Nr. (7.20) S-1870) dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės, nusprendė korupcijos
rizikos analizės Joniškio rajono savivaldybėje
neatlikti (2011-10-25 raštas Nr. 4-10-935)

Privaloma
tvarka,
numatant

Įvykdyta
Kreipimosi ir iš STT gautų atsakymų skaičius – 4
Kreiptasi dėl kandidato į savivaldybės
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6.

7.

patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
direktorius
tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.
T-246 ir 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu
Nr. T-97
Tirti skundus, pranešimus ir kitais būdais
Antikorupcijos
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
komisija
pobūdžio veikų. Nustačius korupcinio
nusikaltimo požymius (ar gavus pranešimą)
informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos Šiaulių valdybą

priimti į
nurodytas
pareigas
Gavus skundą,
pareiškimą ar
kitą
informaciją

administracijos direktoriaus pareigas, asmens,
paskirto į mero pavaduotojo pareigas, pretendento
į Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo ir
pretendento į Žagarės seniūno pareigas
Įvykdyta
Antikorupcijos komisija gavo grupės Joniškio
rajono savivaldybės tarybos narių 2011-10-07
raštą „Dėl projektų finansuojamų iš Europos
žemės ūkio garantijų fondo, savalaikio vykdymo“.
Komisija, įvertinusi Joniškio rajono savivaldybės
administracijos pateiktą informaciją apie projektų,
finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo (Žagarės kultūros centro pastato
rekonstrukcijos ir Administracinio ir ūkinio
pastatų pritaikymo Žagarės specialiosios
mokyklos poreikiams) rangos sutarčių vykdymą
(atliktų darbų apimtis, terminus, atliktų darbų aktų
pasirašymą), nusprendė, kad nėra pagrindo įtarti,
kad Joniškio rajono savivaldybės administracija,
teikdama Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie
Žemės ūkio ministerijos informaciją apie projektų
veiklų užbaigimo datas, būtų atlikusi korupcinio
pobūdžio veiksmus

2 UŽDAVINYS
TOBULINTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS IR TEISĖKŪROS PROCESĄ
Atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį
Savivaldybės
Parengus teisės Vykdyta
vertinimą, vadovaujantis Joniškio rajono
institucijų teisės
aktų projektus 2011 m. užregistruota 73 išvados dėl teisės aktų
savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų
aktų projektų
projektų antikorupcinio vertinimo, iš jų:
projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos
rengėjai,
70 išvadų dėl savivaldybės administracijos
aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2009 savivaldybės
direktoriaus įsakymų projektų;
m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-164,
administracijos
3 išvados dėl savivaldybės tarybos sprendimų
nustatytais atvejais ir tvarka
Juridinis skyrius
projektų.
Teisės aktų projektų, vertintų antikorupciniu
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požūriu, procentas: įsakymų – 5,6 %
sprendimų – 1,4 %
Vykdyta
Savivaldybės tarybos sprendimų projektai ir jų
aiškinamieji raštai skelbiami Seimo Teisės aktų
informacinės sistemos Teisės aktų projektų
posistemėje ir savivaldybės interneto svetainės
www.joniskis.lt skyriuje „Teisinė informacija“.
2011-01-01–2011-12-31 paskelbti 245 sprendimų
projektai ir aiškinamieji raštai.
Parengtų ir paskelbtų teisės aktų projektų
aiškinamųjų raštų skaičiaus santykis 1:1

8.

Skelbti norminių savivaldybės tarybos teisės
aktų projektų aiškinamuosius raštus
savivaldybės interneto svetainėje

Savivaldybės
institucijų teisės
aktų projektų
rengėjai,
savivaldybės
administracijos
Viešųjų ryšių
skyrius

Nuolat

9.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 7 straipsnio
nuostatas – dėl administracinių sprendimų,
susijusių su bendrais teisėtais visuomenės
interesais, konsultuotis su visuomenės
interesams tam tikroje srityje
atstovaujančiomis organizacijomis, o įstatymų
numatytais atvejais – su gyventojais ar jų
grupėmis
Peržiūrėti savivaldybės administracijos
padalinių veiklos nuostatus, valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymus ir aiškiai
apibrėžti vykdomas funkcijas, užtikrinti
veiklos vykdymo ir kontrolės funkcijų
atskyrimą

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
teisės aktų projektų
rengėjai

Kasmet

Vykdyta
Konsultacijų būdai – dėl pasiūlymų ir pastabų
kreipiamasi į visuomenę per savivaldybės
interneto svetainę, vietinę spaudą.
Visuomenė informuota apie teritorijų planavimo
dokumentų rengimą, viešam svarstymui pateiktas
Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto
projektas

Savivaldybės
administracijos
Vidaus audito,
Juridinis skyriai

2011 m. II
ketvirtis

Neįvykdyta
(dėl darbo krūvio ir kitų veiklos prioritetų)

12.

5
13.

Teikti pasiūlymus kompetentingoms
institucijoms dėl teisės aktų spragų, su
kuriomis susiduriama savivaldybės veikloje

Savivaldybės
administracijos
Juridinis skyrius ir
kiti padaliniai

Pagal reikalą

Vykdyta
Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikta pastabų
ir pasiūlymų dėl 18 teisės aktų projektų (Civilinės
metrikacijos skyrius – 2, Juridinis skyrius – 4,
Kraštotvarkos ir architektūros skyrius – 3,
kanceliarija –1, Žemės ūkio skyrius – 1, Vietinio
ūkio ir turto skyrius – 3, Švietimo ir sporto
skyrius –1, Socialinės paramos skyrius – 1,
aplinkos apsagos vyriausiasis specialistas –1,
civilinės saugos vyriausiasis specialistas – 1)

3 UŽDAVINYS
TOBULINTI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRAS,
DIDINTI JŲ SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ
Sukurti ir įdiegti savivaldybės interneto
Savivaldybės
2011 m. II
16.
Įvykdyta
svetainėje informacijos sistemą apie asmenų
administracijos
ketvirtis
Savivaldybės interneto svetainės srityje „Asmenų
pareiškimų nagrinėjimą (precedentiniai
Viešųjų ryšių
priėmimas“ skelbiama asmenų prašymų, skundų ir
atvejai, konfliktinių situacijų sprendimas,
skyrius,
jų nagrinėjimo apžvalga, srityje „Teisės aktų
pareiškimų nagrinėjimo rezultatai ir kita)
kanceliarija
pažeidimai“ skelbiamos Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių pažymos apie savivaldybės
administracijoje atliktą skundo tyrimą
Atlikti asmenų lūkesčių dėl aptarnavimo,
Savivaldybės
Ne mažiau
17.
Įvykdyta
teikiamų administracinių paslaugų kokybės ir administracijos
kaip 1 kartą
2011 m. rugpjūčio–spalio mėn. atlikta Asmenų
pasitenkinimo aptarnavimo ir paslaugų
kanceliarija ir
per metus
aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Joniškio
kokybe anoniminę apklausą
Viešųjų ryšių
rajono savivaldybės administracijoje ir jos
skyrius
filialuose – seniūnijose kokybės vertinimo
anoniminė apklausa. Apklausos rezultatai
apibendrinti ir paskelbti savivaldybės interneto
svetainės srityje „Asmenų priėmimas“
Periodiškai išklausyti savivaldybės taryboje
Savivaldybės
Kasmet
18.
2011 m. neįvykdyta
(komitetuose) savivaldybės biudžetinių
tarybos komitetai,
III ketvirtį
(dėl veiklos pokyčių, susijusių su savivaldybės
įstaigų vadovų veiklos ataskaitas
Savivaldybės
tarybų kaita)
administracijos
direktorius
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19.

22.

23.

Savivaldybės interneto svetainėje sukurti
puslapių, kuriuose būtų skelbiama informacija
apie savivaldybės teritorijos planavimo
procesą (fizinius ir juridinius asmenis,
pateikusius teritorijų planavimo dokumentus,
teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimą)

Savivaldybės
vyriausiasis
architektas

Nuo 2010 m. I
ketv. nuolat

Vykdyta
Informacija apie savivaldybės teritorijos
planavimo procedūras skelbiama Joniškio rajono
savivaldybės interneto svetainės www. joniskis.lt
skyriuje „Teritorijų planavimas“, kurį sudaro
sritys: „Bendrieji planai“, „Detalieji planai“,
„Specialieji planai“

4 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ
Apsvarstyti poreikį ir galimybes įsteigti
Savivaldybės
2011 m. II
Įvykdyta
savivaldybės administracijoje valstybės
administracijos
ketvirtis
Pareigybė nesteigiama dėl finansinių išteklių
tarnautojo, kuris atliktų funkcijas, nustatytas
direktorius,
trūkumo. Korupcijos prevencijos ir kontrolės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
Vidaus audito
funkcijomis papildytas skyriaus vedėjo pareigybės
gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004,
skyrius
aprašymas (2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. ANr. 83-3015) patvirtintose Padalinių ir
641)
asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę,
veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėse ir
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2008 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. KS118 patvirtintame Pavyzdiniame tarnybinės
etikos specialisto (valstybės tarnautojo)
pareigybės aprašyme, pareigybę
Numatyti lėšų Korupcijos prevencijos
Savivaldybės
Kasmet
Įvykdyta
programai įgyvendinti
administracijos
2011 metais numatyta ir panaudota 2 tūkst. Lt
direktorius,
(organizuotas reklaminio antikorupcinio vaizdo
savivaldybės taryba
klipo konkursas Tarptautinei antikorupcijos dienai
paminėti)
II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
1 UŽDAVINYS
SUPAŽINDINTI VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIUS ASMENIS, VISUOMENĘ SU KORUPCIJOS REIŠKINIU, ESME,
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24.

25.

26.

27.

PRIEŽASTIMIS, PASEKMĖMIS, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Organizuoti savivaldybės politikų,
Savivaldybės
Du kartus per Vykdyta
savivaldybės administracijos valstybės
administracijos
metus
Pasiųsta į seminarus „Skaidrus ir efektyvus
tarnautojų, savivaldybei pavaldžių įmonių
direktoriaus
projektų įgyvendinimas“ (2 valstybės tarnautojai),
vadovų mokymus korupcijos prevencijos,
pavaduotojas,
„Antikrupcinis švietimas“ (2 valstybės
viešųjų ir privačių interesų derinimo,
kanceliarija
tarnautojai), „Valstybės tarnautojų profesinės
valstybės politikų ir valstybės tarnautojų
etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei
tarnybinės etikos klausimais
priemonės“ (3 valstybės tarnautojai). Organizuotas
seminaras „Korupcijos prevencija ir jos priemonių
praktinis taikymas savivaldoje“ (dalyvavo 16
valstybės tarnautojų, 11 tarybos narių)
Individualiai konsultuoti tarybos nariai privačių
interesų deklaravimo klausimais
Organizuoti savivaldybės tarybos narių,
Savivaldybės meras, Ne mažiau
Vykdyta
savivaldybės įstaigų darbuotojų susitikimus su įstaigų vadovai
kaip
Lapkričio–gruodžio mėn. vyko susitikimai su STT
STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos
1 kartą per
Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio
prevenciją
metus
darbuotojais Mindaugių, Gaižaičių, Gasčiūnų
pagrindinėse mokyklose, Joniškio sporto centre,
Joniškio rajono švietimo centre, Jono Avyžiaus
viešojoje bibliotekoje
Organizuoti seminarą pedagogams apie
Savivaldybės
2010 ir 2011
Įvykdyta
antikorupcinio ugdymo programos
administracijos
m.
2011-10-11 Joniškio rajono švietimo centre
integravimo į mokomuosius dalykus
švietimo padalinys
organizuotas seminaras „Antikorupcinis ugdymas“
galimybes ir įgyvendinimą visame ugdymo
procese
Organizuoti susitikimus su nevyriausybinėmis Savivaldybės
Ne mažiau
Neįvykdyta
organizacijomis aptarti labiausiai korupcijos
administracijos
kaip
(dėl savivaldybės administracijos struktūros ir
veikiamas sritis
direktorius
1 kartą per
darbuotojų kaitos)
Viešųjų ryšių
metus
skyrius
2 UŽDAVINYS

DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR KITAS PRIEMONES,
DIDINTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS
Organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo
Savivaldybės įstaigų Kiekvienų
28.
Vykdyta
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dienas, savaites, Tarptautinės antikorupcijos
dienos renginius savivaldybės įstaigose,
dalyvauti šalies ir regiono lygiu skelbiamuose
konkursuose antikorupcijos tema

30.

32.

Savivaldybės Antiorupcijos komisija organizavo
vaizdo klipų korupcijos prevencijai konkursą,
konkurso rezultatai paskelbti Tarptautinės
antikorupcijos dienai skirtame renginyje Joniškio
kultūros centre. Švietimo įstaigose vyko
pilietiškumo pamokos, klasių valandėlės,
diskusijos, piešinių, plakatų parodos. Pilietiškumo
pamokas 8–10 klasių mokiniams „Korupcija ir jos
istorija“ „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vedė
STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos
poskyrio darbuotojai Marijus Macis, Rita
Šikšnienė, ŠU studentės (4 susitikimai, 205
dalyviai).
Savivaldybės interneto svetainėje korupcijos
Antikorupcijos
Informaciją
Įvykdyta
prevencijai skirtame puslapyje tikslinti
komisija,
tikslinti kas
Savivaldybės interneto svetainės skyriuje
informaciją, skelbti teisės aktų nustatyta tvarka Programos
ketvirtį
„Korupcijos prevencija“ paskelbta:
užfiksuotus korupcijos faktus ir ataskaitą apie
vykdytojai
5 informacijos apie vykdomas priemones;
Korupcijos prevencijos programos
informacija apie naują komisijos sudėtį; 6
įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą
informacijos apie komisijos posėdžius;
komisijos 2010 metų veiklos ataskaita;
savivaldybės 2010–2011 metų kovos su korupcija
priemonių plano vykdymo 2010 m. ataskaita,
informacija apie programos priemonių vykdymą
2011 m. I pusmetį, atnaujinta informacija apie
teisės aktus
Kiekvienoje seniūnijoje rengti savivaldybės
Savivaldybės
2010–2011 m. Vykdyta
tarybos narių, vadovų, savivaldybės įstaigų
vadovai,
Pagal viešai paskelbtą grafiką įvyko seniūnijų
vadovų ir savivaldybės administracijos
seniūnai
dienos, organizuoti susitikimai su gyventojais
specialistų susitikimus su gyventojais
atskirais probleminiais klausimais
__________________________________________

Parengė
Kanceliarijos vedėja, Antikorupcijos komisijos narė
Ona Vorobjovienė

vadovai

metų
lapkričio–
gruodžio mėn.

