INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
2008-2010 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMĄ (2010-02-04)
Priemonė

Tikslas

1
KORUPCIJOS PREVENCIJA
1. Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę Joniškio
rajono savivaldybės (toliau savivaldybė) veiklos srityse ir
parengti motyvuotą išvadą

2
Nustatyti savivaldybės
veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė

2. Pateikti Specialiųjų tyrimų
tarnybai
motyvuotą išvadą dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės

3. Parengti savivaldybės
institucijų teisės aktų ar jų
projektų antikorupcinio
vertinimo metodikos projektą ir
teikti tvirtinti savivaldybės
tarybai

4. Vertinti savivaldybės
institucijų teisės aktus ar teisės
aktų projektus antikorupciniu
aspektu, atsižvelgiant į jų
taikymo praktiką
5. Įvertinti į savivaldybę

Įvykdymo
laikas
3

Atsakingas
vykdytojas

Rezultatas

4

5

Kasmet III
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
sudaryta
nepriklausoma
darbo grupė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybei nustatyti

Atlikti korupcijos rizikos
analizę teisės aktų
nustatyta tvarka
savivaldybės veiklos
srityse, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė

Kasmet
spalio mėn.

Savivaldybės
administracijos
direktorius

Reglamentuoti korupcijos
pasireiškimo rizikos
savivaldybės institucijų
teisės aktuose ar teisės
aktų projektuose
vertinimo procesą, kad
būtų išvengta korupcinės
įtakos rengiant ir priimant
teisės aktus
Padėti įgyvendinti
savivaldybės veiklos
tikslus, sistemingai ir
visapusiškai vertinant
korupcijos pasireiškimo
riziką
Tobulinti asmenų

2009 m. II
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Juridinis skyrius

2008 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus
2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-790 sudaryta
darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei
Joniškio rajono savivaldybės administracijoje
nustatyti.
Darbo grupė parengė teisės aktų nustatyta tvarka
išvadą apie galimas korupcijos pasireiškimo
prielaidas Joniškio rajono savivaldybės
administracijoje
2009 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus
2009 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A-618 nustatytos
savivaldybės administracijos ir savivaldybei
pavaldžių įstaigų veiklos sritys, analizuojamos ir
vertinamos 2009 m. dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės, sudarytos darbo grupės, kurioms pavesta
išnagrinėti esamą situaciją ir iki 2009 m. rugsėjo 30
d. parengti motyvuotą išvadą dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės ir prielaidų, pasiūlymus dėl
priemonių, įtrauktinų į Joniškio rajono savivaldybės
kovos su korupcija prorgamą.
Analizuotos ir vertintos veiklos sritys: prekių, darbų
ir paslaugų viešieji pirkimai (Joniškio vaikų darželyje
„Vyturėlis“, Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje,
Žagarės socialinių paslaugų centre), kompensacijų
(šildymo išlaidų, išlaidų šaltam, karštam vandeniui,
nuotekoms, kietajam kurui) skyrimas ir mokėjimas
Joniškio rajono savivaldybės administracijoje.
Vertinti duomenys nuo 2008 m. III ketvirčio
pradžios iki 2009 m. II ketvirčio pabaigos.
Padaryta išvada, kad korupcijos pasireiškimo
tikimybė egzistuoja kompensacijų (šildymo išlaidų,
išlaidų šaltam, karštam vandeniui, kietajam kurui)
skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybės
administracijoje srityje.
Atsižvelgiant į išvadą, Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T249 padaryti Piniginės socialinės paramos
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims teikimo tvarkos aprašo papildymai,
kuriais detaliau reglamentuotos einamosios finansų
kontrolės procedūros, savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1125 patikslintas Socialinės paramos skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas
2008 m. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės Joniškio rajono savivaldybės
administracijoje pateikta 2008-11-06 Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių
valdybai. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Šiaulių valdyba atliko korupcijos rizikos
analizę ir 2009-03-17 pateikė išvadą su
rekomendacijomis
2009 m. Išvada pateikta 2009-10-01 Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių
valdybai. Pagal pateiktą išvadą STT priėmė
sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės
atsižvelgiant į tai, kad ji 2009 m. jau buvo atlikta ir
pateikta išvada su rekomendacijomis
Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų
ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos
aprašas patvirtintas Tarybos 2009 m. birželio 18 d.
sprendimu Nr. T-164

Nuo 2009
m. III
ketvirčio
pagal
patvirtiną
metodiką
2010 m.

Teisės aktų
projektų rengėjai,
Juridinis skyrius

Nevertinta

Savivaldybės

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.

besikreipiančių asmenų srautą,
teikiamų administracinių
paslaugų spektrą, sąnaudas
šioms paslaugoms teikti,
pasirinkti „vieno langelio" ar
„vieno kontakto" principo
įgyvendinimo formą ir parengti
reikalingus teisės aktų
projektus

aptarnavimą savivaldybės
administracijoje, skatinti
skaidrų ir atvirą viešųjų
paslaugų teikimą, kad
nebūtų prielaidų
korupcijai

administracijos
direktoriaus
sudaryta darbo
grupė

6. Parengti elektroninių
paslaugų diegimo planą.
Palaipsniui perkelti
savivaldybės administracijos
teikiamas viešąsias paslaugas į
elektroninę erdvę
7. Patvirtinti savivaldybės
institucijų, įstaigų, įmonių
pareigų, kurias, kurias
siekiantys eiti arba einantys
asmenys tikrinami remiantis
kompetentingų institucijų
turima informacija, sąrašą

Tobulinti asmenų
aptarnavimą savivaldybės
administracijoje

2010m.
I ketvirtis

Siekti, kad savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovaujančiais
darbuotojais dirbtų tik
nepriekaištingos
reputacijos asmenys

2008 m. IV
ketvirtis

8. Atlikti periodinius tikrinimus,
kaip asmenys, dirbantys
savivaldybės įstaigose,
įmonėse, vykdo Viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nustatytas prievoles ir
reikalavimus

Užkirsti kelią atsirasti
viešųjų ir privačių
interesų konfliktams
valstybinėje tarnyboje

Kasmet III
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
direktorius ir jo
įgalioti asmenys

9. Atlikti savivaldybės institucijų
teisės aktų, reglamentuojančių
verslą, leidimų, mokesčių
lengvatų, lengvatinių kreditų,
finansinės paramos ir kitokių
papildomų teisių suteikimą ar
apribojimą, analizę.
Prireikus parengti jų pakeitimų
ir papildymų projektus

Pašalinti teisės aktų
spragas, dėl kurių gali
atsirasti sąlygos
korupcijai ar kliudymas
pradėti verstis tam tikra
veikla

2009 m.

Savivaldybės
administracijos
direktorius, Vidaus
audito skyrius,
Juridinis skyrius

10. Periodiškai išklausyti
savivaldybės taryboje
(komitetuose) savivaldybės

Užtikrinti periodinę
vadovų atskaitomybę

Kasmet
III ketvirtį

Savivaldybės
meras,
administracijos

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Savivaldybės
meras,
administracijos
direktorius

balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-410 sudaryta darbo
grupė „vieno langelio“ principui aptarnaujant
asmenis ir nagrinėjant jų prašymus Joniškio rajono
savivaldybės administracijoje įgyvendinti.
Parengtos ir patvirtintos naujos Asmenų
aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo taisyklės
(2009 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-466),
paskelbtos savivaldybės interneto svetainėje
www.joniskis.lt/Veiklos kryptys.
Administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A-479 nustatyti „vieno langelio“
principu aptarnaujantys administracijos padaliniai,
paskirti atsakingi už asmenų aptarnavimą
administracijos padaliniuose darbuotojai.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr. A-617 patvirtintas teikiamų
administracinių paslaugų sąrašas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. A-1107 patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
teikiamų administracinių paslaugų rengimo tvarkos
aprašas. Rengiami paslaugų teikimo aprašymai
Priemonė perkelta į 2010-2011 metų korupcijos
prevencijos programos priemonių planą

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-246 patvirtintas
savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigų,
kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys
tikrinami remiantis kompetentingų institucijų turima
informacija, sąrašas. Sąraše nurodytos pareigybės,
kurias einantys ar kurių siekiantys asmenys tikrinami
Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka. Į
sąrašą įtraukti viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra
savivaldybė, ugdymo įstaigų, kultūros įstaigų ir kitų
biudžetinių įstaigų vadovai ir pavaduotojai,
savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovai.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2009-03-17
išvados Nr. 18-10-122 „Dėl korupcijos rizikos
analizės Joniškio rajono savivaldybėje“
rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-97
sąrašas papildytas - įrašyta mero pavaduotojo
pareigybė
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtintas ir nuolat tikslinamas Pareigų, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašas.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės
tarnyboje įstatymo nuostatų vykymą kontroliuoja ir
konsultuoja savivaldybės administracijos
direktoriaus įgalioti asmenys (2008 m. kovo 6 d.
įsakymas Nr. A-229, 2008 m. lapkričio 28 d.
įsakymas Nr. A-1067).
Tarybos nariai, savivaldybės administracijos
padalinių vadovai privačių interesų deklaracijas
teikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
2008 m. savivaldybės administracijai privačių
interesų deklaracijas laiku pateikė 90 asmenų (iš jų
49 valstybės tarnautojai, 41 savivaldybės įstaigos
vadovas).
2009 metais pateiktos 8 naujos deklaracijos ir 8
tikslintos

Tarybos nariai išklausė ataskaitas:
2009-03-26 aštuonių švietimo įstaigų vadovų
(Bariūnų, Mindaugių, Kalnelio pagrindinių mokyklų,

biudžetinių įstaigų vadovų
veiklos ataskaitas

direktorius

meno mokyklos, sporto mokyklos, jaunimo ir
suaugusiųjų mokyklos, Jurdaičių vaikų darželiomokyklos, švietimo centro);
2009-04-22 keturių kultūros įstaigų vadovų (Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos, istorijos ir kultūros
muziejaus, Žagarės ir Joniškio kultūros centrų)
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-251 patvirtintos
Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir
naudojimo Joniškio rajono savivaldybės įmonėse,
įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių dalininkė (ar
savininkė) yra savivaldybės taryba, taisyklės

11. Parengti ir teikti
savivaldybės tarybai tvirtinti
Savivaldybės biudžetinių
įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų,
kurių dalininkas (ar savininkas)
yra savivaldybės institucija,
vadovaujančių darbuotojų,
turinčių teisę naudotis
tarnybiniais lengvaisiais
automobiliais, pareigybių
sąrašą ir tarnybinių lengvųjų
automobilių įsigijimo, nuomos
ir naudojimo taisykles

Nustatyti aiškias
naudojimosi savivaldybės
turtu (tarnybiniais
automobiliais) taisykles ir
numatyti atsakomybę už
šių taisyklių pažeidimą

2008 m. IV
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Vietinio ūkio ir
turto valdymo
skyrius

12. Parengti viešųjų pirkimų
viešinimo savivaldybės
interneto svetainėje tvarkos
aprašo projektą ir teikti
savivaldybės tarybai tvirtinti.
Tvarkos apraše nurodyti, kokia
informacija turi būti paskelbta
viešai, kokia forma, kur, kas ir
kokiais terminais skelbia
duomenis, atsakomybę už šios
tvarkos procedūrų nesilaikymą

Nustatyti pareigą skelbti
susistemintą informaciją
apie viešuosius pirkimus
internete, užtikrinti
informacijos apie
viešuosius pirkimus
prieinamumą

2009 m. I
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
direktorius, Viešųjų
pirkimų skyrius

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m.
balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-77 patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų
pirkimų viešinimo savivaldybės interneto svetainėje
tvarkos aprašas

13. Vykdyti viešųjų pirkimų
savivaldybės įstaigose vidaus
auditą

Vertinti padėtį viešųjų
pirkimų srityje, atskleisti
korupcijos priežastis,
sąlygas vykdant
viešuosius pirkimus ir jas
šalinti

Kasmet
atliekant
planinį
vidaus
auditą

Vidaus audito
skyrius

14. Pradėti naudoti informacinę
sistemą „Infostatyba“ statybos
projektavimo sąlygų sąvadams,
statybos leidimams ir kitiems
su statyba susijusiems
dokumentams išduoti

Padaryti statybos leidimų
išdavimo procesą viešai
prieinamą. Sudaryti
galimybę gyventojams ir
juridiniams asmenims
nuotoliniu būdu paduoti
prašymus išduoti
projektavimo sąlygų
sąvadus, statybos
leidimus, stebėti
paslaugos suteikimo eigą
Užtikrinti socialinio būsto
skyrimo skaidrumą ir
viešumą

2009 m.
I ketvirtis

Kraštotvarkos ir
architektūros
skyrius

2008 m. atliekant lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“,
Gaižaičių, Rudiškių pagrindinėse mokyklose veiklos
ir valdymo auditą tikrinta, kaip vykdomi viešieji
pirkimai. Pateiktos 6 rekomendacijos nustatytiems
trūkumams ištaisyti.
2009 m. vertinta padėtis Gasčiūnų, Bariūnų
pagrindinėse mokyklose, Joniškio vaikų darželyje
„Vyturėlis“
Nuo 2009 m. sausio 1 d. veikia informacinė sistema
„Infostatyba“, kurioje vykdoma statybos
projektavimo sąlygų sąvadų, statybos leidimų
išdavimo apskaita.
Sistemą administruoja Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos.

Nuolat

Vietinio ūkio ir
turto skyrius

Nuo 2009-05-11 funkcija perduota Socialinės
paramos skyriui.
Informacija tikslinama

Įvertinti Joniškio rajono
gyventojų patyrimą
susiduriant su galimomis
korupcijos apraiškomis
savivaldybėje, jai
pavaldžiose įmonėse ar
įstaigose, nustatyti
gyventojų požiūrį į
korupciją, jos lygį ir
vaidmenį
Šalinti korupcinio
pobūdžio pažeidimus ir jų
priežastis. Įgyvendinti
teisinės atsakomybės
neišvengiamumo principą

2010 m. I
ketvirtis

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės
administracijos
direktorius

Nebus vykdoma

Gavus
skundą,
pareiškimą
ar kitą
informaciją

Antikorupcijos
komisija

Pranešimų, skundų negauta

Kas pusmetį

Antikorupcijos
komisija

Komisijos posėdžiuose 2008-12-18 ir 2009-05-27,
2009-09-22 aptartas Kovos su korupcija programos
priemonių įgyvendinimas.
Antikorupcijos komisijos siūlymu sudaryta darbo
grupė Joniškio rajono savivaldybės 2010-2011 metų
korupcijos prevencijos programai parengti.
Parengtas projektas užregistruotas ir teikiamas
savivaldybės tarybai tvirtinti

15. Skelbti savivaldybės
interneto svetainėje asmenų,
turinčių teisę į socialinį būstą
sąrašus ir išsamią informaciją
apie būsto suteikimą
16. Atlikti sociologinį tyrimą
korupcijos lygiui Joniškio rajono
savivaldybėje nustatyti

17. Tirti skundus, pranešimus ir
kitais būdais gautą informaciją
dėl galimų korupcinio pobūdžio
veikų. Nustačius korupcinio
nusikaltimo požymius (ar gavus
pranešimą) informuoti Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Šiaulių valdybą
18. Peržiūrėti Kovos su
korupcija programos nuostatas
ir atlikti jos priemonių
įgyvendinimo analizę, teikti
pasiūlymus savivaldybės
tarybai dėl programos
tobulinimo, antikorupcinės
veiklos prioritetinių krypčių,

Užtikrinti korupcijos
prevencijos priemonių
veiksmingumą

priemonių plano atnaujinimo,
papildymo
19. Išanalizuoti savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
skatinimo galimybes, parengti
atitinkamus teisės aktų
projektus
20. Numatyti lėšų Korupcijos
prevencijos programai
įgyvendinti

Nustatyti savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
skatinimo sistemą, didinti
jų motyvaciją

2008 m. IV
ketvirtis

Užtikrinti korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo finansavimą

Kasmet

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
21. Įdiegti antikorupcinio
Ugdyti bendrąjį
švietimo programas ugdymo
išsilavinimą įgyjančių
įstaigose
asmenų antikorupcinio
elgesio kultūrą

22. Organizuoti savivaldybės
politikų, savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų, savivaldybei
pavaldžių įmonių vadovų
mokymus korupcijos
prevencijos, viešųjų ir privačių
interesų derinimo, valstybės
politikų ir valstybės tarnautojų

Diegti antikorupcinio
elgesio, tarnybinės etikos
principus

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas,
buhalterinės
apskaitos skyrius,
kanceliarija
Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Savivaldybės
taryba

2008 m. IIIIV ketvirčiai
2009 m.

Švietimo ir sporto
skyrius

Kasmet
pagal
mokymo
planą

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas
Kanceliarija

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1147 patvirtintas Priedų, priemokų, vienkartinių
piniginių išmokų, materialinių pašalpų skyrimo
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
darbuotojams tvarkos aprašas
2008 ir 2009 m. nenumatyta

Antikorupcinis mokinių švietimas bendrojo lavinimo
mokyklose vykdomas kaip neatskiriama ugdymo
proceso dalis, integruojant jį į mokomuosius
dalykus. 10 klasėje trys valandos skirtos
pilietiškumo pagrindų pamokose: tema „Institucijos“
(1), tema „Baudžiamoji teisė“ (2). Į dorinio ugdymo
(etikos) pamokas integruojamos šios temos: 5
klasėje „Korupcija - kas tai?“, 6 klasėje - „Korupcija.
Kas turi prieš ją kovoti?“, 7-8 klasėse - „Korupcijos
priežastys“, 9-10 klasėse - diskusijos „Kas kaltas duodantis ar imantis kyšį?“ Antikorupcinės temos
numatomos klasių auklėtojų darbo su klase
planuose. „Aušros“ gimnazijos vyresniųjų klasių
gimnazistai gali rinktis teisės pagrindų mokomąjį
dalyką.
2008 m. gruodžio 8-12 dienomis mokyklose
paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Mato
Slančiausko gimnazijoje klasių valandėlių metu vyko
pokalbiai apie korupcijos žalą ir galimybes jai
priešintis, Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje
organizuotas plakatų konkursas 5-10 klasių
mokiniams „Korupcijai - ne!“, Jaunimo ir
suaugusiųjų mokykloje vyko diskusija, organizuotas
plakatų konkursas, Kalnelio pagrindinėje mokykloje
apie korupciją susitikime su mokiniais kalbėjo
Policijos komisariato pareigūnas, vyresniųjų klasių
mokiniai kūrė lankstinuką antikorupcijos tema, 5-10
klasių mokiniai dalyvavo plakatų konkurse, Linkaičių
pagrindinėje mokykloje organizuotas piešinių
konkursas „Jauna asmenybė prieš korupciją“ ir
rašinių konkursas „Kaimas be korupcijos“. Panašūs
renginiai vyko ir kitose mokyklose.
2009 m. rajono mokyklose antikorupcijos temai
buvo skiriamos klasių valandėlės, vyko Tarptautinei
antikorupcijos dienai paminėti skirti rašinių ir
plakatų konkursai. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinėje
mokykloje vykdant projektą ,,Drąsinkime ateitį“
lapkričio 9 - 16 dienomis vyko verslumo savaitė.
Renginiuose dalyvavę rajono verslininkai aptarė
korupcijos reiškinį. Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų
mokyklos mokiniai parengė pristatymą skaidrėmis
„Kas tai - korupcija?“ Joniškio „Aušros“ gimnazijoje
antikorupcinis ugdymas vykdomas projektuose
„Drąsinkime ateitį“, „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio
jaunimo ugdymas“.Joniškio Mato Slančiausko
gimnazijoje antikorupcinė tema analizuojama
mokyklos tarybos veikloje, mokinių bendrovės
„Aktyva“ veikloje mokykloje ir rajone. Abiejų miesto
gimnazijų mokiniai - aktyvūs šalies teisinių žinių
konkurso „Temidė“ dalyviai. Kalnelio pagrindinėje
mokykloje organizuota paskaita mokiniams
„Užkirskime kelią korupcijai“. Šiaulių apskrities VPK
Joniškio PK Kriminalinės policijos skyriaus vyresnioji
tyrėja Rasa Žukauskaitė aiškino moksleiviams
korupcijos sąvoką, supažindino su pačiu korupcijos
reiškiniu, jos priežastimis, pasekmėmis, atskleidė
neigiamą korupcijos esmę. Mokykloje išplatinti
lankstinukai antikorupcine tema
2008 m. savivaldybės tarybos nariams,
savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojams organizuotas seminaras „Savivaldybių
veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių
įgyvendinimo užtikrinimas“ (dalyvavo 25
klausytojai). Savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojai dalyvavo seminaruose „Korupcijos
prevencijos sistema“ (1), „Korupcijos rizikos analizės
atlikimo praktika“ (3), 40 akad. val. kursuose

tarnybinės etikos klausimais

23. Parengti Informacijos,
susijusios su galimomis
korupcijos apraiškomis,
priėmimo iš asmenų tvarkos
aprašą

Skatinti asmenis
nesitaikstyti su korupcija,
pranešti apie galimus
korupcinio pobūdžio
pažeidimus savivaldybės
institucijose, įstaigose,
įmonėse

2009 m. III
ketvirtis

Antikorupcijos
komisija

24. Sukurti savivaldybės
interneto svetainės meniu
grupę, skirtą korupcijos
prevencijos informacijai skelbti

Supažindinti gyventojus
su korupcijos prevencijos
ir kontrolės galimybėmis,
informuoti apie
korupcijos prevencijos
priemonių įgyvendinimą,
atskleistus korupcijos
atvejus ir
piktnaudžiavimą
pareigomis

2008 m.
III ketvirtis

Antikorupcijos
komisija,
Viešųjų ryšių
skyrius

„Valstybės tarnautojų etika“ (3), valstybės
tarnautojų įvadiniame mokyme, kurio vienas iš
modulių yra apie korupcijos prevenciją (18).
2009 m. Išklausė 16 valstybės tarnautojų seminarą
„Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir
korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“, 2
valstybės tarnautojai seminarą „Korupcijos
prevencijos priemonių sistema savivaldybėje“
Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos
apraiškomis, priėmimo iš asmenų Joniškio rajono
savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas Joniškio
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d.
sprendimu Nr. T-235.
Įrengta pranešimų ir pasiūlymų aptarnavimo ir
korupcijos prevencijos klausimais dėžutė
savivaldybės administracijos I aukšto fojė, veikia
elektroninis paštas
antikorupcijoskomisija@joniskis.lt
Sukurta savivaldybės interneto svetainės meniu
grupė „Korupcijos prevencija“.

