JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010-2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2010 M. I PUSMETYJE
Priemonės
Priemonė
Vykdytojai
Įvykdymo
eil. nr.
laikas
I. KORUPCIJOS PREVENCIJA
1 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (korupcijos riziką)
Privaloma
Savivaldybės
5.
Kreiptis į STT dėl informacijos apie
tvarka,
meras,
asmenį, siekiantį eiti pareigas,
numatant
savivaldybės
numatytas Korupcijos prevencijos
priimti į
administracijos
įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje ir
nurodytas
direktorius
patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
pareigas
tarybos 2008 m. gruodžio 18 d.
sprendimu Nr. T-246 ir 2009 m.
balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-97
Antikorupcijos
Gavus skundą,
6.
Tirti skundus, pranešimus ir kitais
komisija
pareiškimą ar
būdais gautą informaciją dėl galimų
kitą informaciją
korupcinio pobūdžio veikų. Nustačius
korupcinio nusikaltimo požymius (ar
gavus pranešimą) informuoti Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
Šiaulių valdybą
2 UŽDAVINYS
TOBULINTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ GALIOJANČIUS
TEISĖS AKTUS IR TEISĖKŪROS PROCESĄ
7.
Atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį
Savivaldybės
Parengus
vertinimą, vadovaujantis Joniškio rajono
institucijų teisės
teisės aktų
savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų
aktų projektų
projektus
projektų antikorupcinio vertinimo
rengėjai,
tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės
savivaldybės
tarybos 2009 m. birželio 18 d.
administracijos
sprendimu Nr. T-164, nustatytais
Juridinis skyrius
atvejais ir tvarka
8.
Skelbti norminių savivaldybės tarybos
Savivaldybės
Padarius
teisės aktų projektų aiškinamuosius
institucijų teisės
savivaldybės
raštus savivaldybės interneto svetainėje
aktų projektų
tarybos
rengėjai,
reglamento
pakeitimus,
savivaldybės
nuolat
administracijos
Viešųjų ryšių
skyrius

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

Savivaldybės
meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
teisės aktų
projektų rengėjai

Kasmet

10.

Parengti savivaldybės institucijų teisės
aktų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų
rengimo, derinimo, pasirašymo,
skelbimo tvarkos aprašą
Teikti pasiūlymus kompetentingoms

Savivaldybės
administracijos
Juridinis skyrius

2010 m. I
ketvirtis

Savivaldybės

Pagal reikalą

13.

Žyma apie vykdymą

Priimtas 1 įmonės vadovas.
Dėl informacijos apie pretendentą į įmonės
vadovo pareigas nesikreipta, įvertinus tokio
sprendimo reikalingumą ir pagrįstumą

Per 2010 m. I pusmetį Antikorupcijos
komisija pranešimų dėl galimų korupcinio
pobūdžio veikų negavo

Vykdoma
2010-01-01-2010-06-30 atliktas 33
savivaldybės institucijų teisės aktų, susijusių
su Joniškio rajono savivaldybės institucijų
teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio
vertinimo tvarkos aprašo 5 punkte
nurodytomis veiklos sritimis projektų
išankstinis vertinimas
Vykdoma
Visi savivaldybės tarybos sprendimų
projektai ir jų aiškinamieji raštai skelbiami
Seimo Teisės aktų informacinės sistemos
Teisės aktų projektų posistemėje ir
savivaldybės interneto svetainės
2010-01-01-2010-07-01 parengti ir paskelbti
141 sprendimų projektai ir jų aiškinamieji
raštai
www.joniskis.lt skyriuje „Teisinė
informacija“.
Vykdoma
Priimant administracinius sprendimus,
susijusius su bendrais teisėtais interesais,
tartasi su nevyriausybinių organizacijų
atstovais, gyventojais (kviesti atstovai,
suinteresuotų asmenų sueigos, viešai skelbti
susirinkimai) dėl:
2010 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų panaudojimo - su seniūnijų
bendruomenių aktyvu, seniūnaičiais;
švietimo įstaigų (Kalnelio, Kalvių, Linkaičių
pagrindinių mokyklų) reorganizavimo - su
mokyklų pedagogų kolektyvais ir moksleivių
tėvais;
savivaldybės socialinių paslaugų plano - su
suinteresuotomis nevyriausybinėmis
organizacijomis;
daugiabučių namų modernizavimo - su
daugiabučių namų gyventojais (Joniškio m.
Vilniaus g. 15, 17, 25, 27, 29, Latvių g. 1, 3,
M. Slančiausko 3a, Miesto a. 3, 5, Žemaičių
g. 3, 10);
prisijungimo prie renovuotų ar naujai įrengtų
vandentiekio ir nuotekų tinklų Joniškio
mieste - su 120 valdų gyventojais
Įvykdyta iš dalies
Aprašo projektas parengtas, bet
nepatvirtintas (derinamas)
Vykdoma

institucijoms dėl teisės aktų spragų, su
kuriomis susiduriama savivaldybės
veikloje

Lietuvos savivaldybių asociacijai ir Aplinkos
ministerijai pateikta 13 pastabų ir pasiūlymų
dėl teisės aktų, susijusių su teritorijų
planavimu ir statyba, projektų

administracijos
Juridinis skyrius ir
kiti padaliniai

3 UŽDAVINYS
TOBULINTI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRAS, DIDINTI JŲ
SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ
2010 m. II
Įvykdyta
Administracijos
14.
Parengti savivaldybės administracijos
ketvirtis
Parengti, nustatyta tvarka patvirtinti ir
direktoriaus
teikiamų administracinių paslaugų
savivaldybės interneto svetainėje
aprašymus ir juos paskelbti savivaldybės sudaryta darbo
www.joniskis.lt skyriuje „Paslaugos“
grupė vieno
interneto svetainėje
paskelbti 143 administracinių paslaugų
langelio principui
aprašymai, prašymų formos
įgyvendinti,
savivaldybės
administracijos
padalinių vadovai
Ne mažiau kaip Vykdoma
Savivaldybės
17.
Atlikti asmenų lūkesčių dėl aptarnavimo,
2010 m. balandžio-gegužės mėn. atlikta
1 kartą per
administracijos
teikiamų administracinių paslaugų
Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų
metus
kanceliarija ir
kokybės ir pasitenkinimo aptarnavimo ir
nagrinėjimo Joniškio rajono savivaldybės
Viešųjų ryšių
paslaugų kokybe anoniminę apklausą
administracijoje anoniminė apklausa. 2010skyrius
06-08 parengtas apklausos rezultatų
apibendrinimas ir paskelbtas interneto
svetainėje.
Remiantis apklausos rezultatais, asmenų
aptarnavimo kokybės klausimai aptarti su
Socialinės paramos skyriaus ir Joniškio
seniūnijos darbuotojais
19.
Savivaldybės interneto svetainėje
Savivaldybės
Nuo 2010 m. I
Vykdoma
sukurti puslapių, kuriuose būtų
vyriausiasis
ketv. nuolat
Informacija apie savivaldybės teritorijos
skelbiama informacija apie savivaldybės
architektas
planavimo procedūras skelbiama Joniškio
teritorijos planavimo procesą (fizinius ir
rajono savivaldybės interneto svetainės
juridinius asmenis, pateikusius teritorijų
www. joniskis.lt skyriuje „Teritorijų
planavimo dokumentus, teritorijų
planavimas“, kurį sudaro sritys: „Rengiami
planavimo dokumentų tvirtinimą)
planai“, „Patvirtinti planai“, „Specialieji
planai“
4 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ
Iki 2010 m.
Įvykdyta
Savivaldybės
20.
Paskirti savivaldybės administracijoje
kovo 1 d.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
administracijos
asmenį, atsakingą už korupcijos
direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu
direktorius
prevencijos, kontrolės ir
Nr. A-95 paskirtas asmuo, atsakingas už
bendradarbiavimo funkcijų, nustatytų
Joniškio rajono savivaldybės 2010-2011
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
metų korupcijos prevencijos programos
m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607
įgyvendinimo koordinavimą.
(Žin., 2004, Nr. 83-3015) patvirtintose
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Padalinių ir asmenų, valstybės ar
direktoriaus 2010 m. kovo 4 d. įsakymu
savivaldybių įstaigose vykdančių
Nr. AP-77 paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos
korupcijos prevencijos, kontrolės ir
ir bendradarbiavimo taisyklėse,
bendradarbiavimo funkcijų vykdymą Joniškio
vykdymą
rajono savivaldybės administracijoje
Savivaldybės
Iki 2010 m.
Įvykdyta
21.
Atsižvelgiant į įstaigos struktūrą ir
kovo 1 d.
Paskirti atsakingi asmenys 24 savivaldybės
veiklos specifiką, korupcijos pasireiškimo įstaigų vadovai
biudžetinėse įstaigose, 4 viešosiose įstaigose
tikimybę, paskirti asmenis, atsakingus
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą, ir pateikti informaciją
savivaldybės administracijai
Kasmet
Nenumatyta, nebuvo poreikio
23.
Numatyti lėšų Korupcijos prevencijos
Savivaldybės
programai įgyvendinti
administracijos
direktorius,
savivaldybės
taryba
II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
1 UŽDAVINYS
SUPAŽINDINTI VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIUS ASMENIS,
VISUOMENĘ SU KORUPCIJOS REIŠKINIU, ESME, PRIEŽASTIMIS,
PASEKMĖMIS, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Savivaldybės
24.
Organizuoti savivaldybės politikų,
administracijos
savivaldybės administracijos valstybės
direktoriaus
tarnautojų, savivaldybei pavaldžių
pavaduotojas,
įmonių vadovų mokymus korupcijos
kanceliarija
prevencijos, viešųjų ir privačių interesų
derinimo, valstybės politikų ir valstybės
tarnautojų tarnybinės etikos klausimais

Du kartus per
metus

Vykdoma
2010-04-15
2010-05-11
Sveikatos ministerijos organizuotame
seminare „Korupcijos prevencijos priemonės
sveikatos sistemos įstaigose, sveikatos
sistemos įstaigų administracijos vadovų

25.

Organizuoti savivaldybės tarybos narių,
savivaldybės įstaigų darbuotojų
susitikimus su STT darbuotojais,
vykdančiais korupcijos prevenciją

Savivaldybės
meras,
įstaigų vadovai

Ne mažiau kaip
1 kartą per
metus

26.

Organizuoti seminarą pedagogams apie
antikorupcinio ugdymo programos
integravimo į mokomuosius dalykus
galimybes ir įgyvendinimą visame
ugdymo procese

Savivaldybės
administracijos
švietimo padalinys

2010 ir 2011
m.

27.

Organizuoti susitikimus su
nevyriausybinėmis organizacijomis
aptarti labiausiai korupcijos veikiamas
sritis

Savivaldybės
administracijos
direktorius
Viešųjų ryšių
skyrius

Ne mažiau kaip
1 kartą per
metus

2 UŽDAVINYS
DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS
INFORMAVIMO IR KITAS PRIEMONES, DIDINTI VISUOMENĖS
PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS
29.
Savivaldybės įstaigose informacijos
Savivaldybės
Iki 2010 m.
skelbimo vietose paskelbti informaciją,
įstaigų vadovai
balandžio 1 d.
kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veika

30.

Savivaldybės interneto svetainėje
korupcijos prevencijai skirtame
puslapyje tikslinti informaciją, skelbti
teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus
korupcijos faktus ir ataskaitą apie
Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano
įgyvendinimą

Antikorupcijos
komisija,
Programos
vykdytojai

Informaciją
tikslinti kas
ketvirtį

31.

Organizuoti savivaldybės administracijos
ir savivaldybei pavaldžių įstaigų
darbuotojų mokymus „Informacinių
technologijų interaktyvių įrankių
panaudojimas efektyviam visuomenės
informavimui ir komunikavimui“

Savivaldybės
administracijos
kanceliarija

2010 m. II
ketvirtis

32.

Kiekvienoje seniūnijoje rengti
savivaldybės tarybos narių, vadovų,
savivaldybės įstaigų vadovų ir
savivaldybės administracijos specialistų

Savivaldybės
vadovai,
seniūnai

2010-2011 m.

galimybės kovojant su korupcija“ dalyvavo 1
savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos
vadovas
Joniškio rajono švietimo centre organizuotas
seminaras „Profesinės etikos principai ir
korupcijos prevencija“ (dalyvavo 13
savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, 17 rajono švietimo
įstaigų vadovų. LR Seime koferencijoje
„Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
įgyvendinimas savivaldos institucijose“
dalyvavo savivaldybės meras, 2 Etikos
komisijos nariai, administracijos direktorius,
2 administracijos valstybės tarnautojai.
Vykdoma
Joniškio ligoninėje 2010-03-25 įvyko
susitikimas su STT Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininku
Marijum Maciu ir vyr. specialiste Rita
Šikšniene (dalyvavo 120 rajono sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų)
Vykdoma
2010-05-11
Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
įvyko seminaras „Viešojo sektoriaus
darbuotojo etika ir korupcijos prevencija“ ,
dalyvavo 63 pedagogai
Nevykdoma

Įvykdyta iš dalies (atsižvelgiant į įstaigos
struktūrą)
Kad informacija paskelbta, pranešė 14
savivaldybės įstaigų (VšĮ Joniškio ligoninė,
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras,
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Joniškio kultūros centras,
Gasčiūnų, Gataučių Marcės Katiliūtės, Kalvių
pagrindinės mokyklos, Jaunimo ir
suaugusiųjų mokykla, Joniškio rajono
švietimo centras, Joniškio vaikų darželis
„Vyturėlis“, Joniškio vaikų lopšelis- darželis
„Saulutė“, Žagarės vaikų lopšelis- darželis
„Vyšniukas“, Bariūnų vaikų darželis, Joniškio
rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Vykdoma
Antikorupcijos komisija savivaldybės
interneto svetainės skyriuje „Korupcijos
prevencija“ paskelbė:
9 informacijas apie vykdomas priemones;
informaciją apie komisijos posėdį;
Komisijos 2009 metų veiklos ataskaitą;
informaciją apie Joniškio rajono savivaldybės
2008-2010 metų kovos su korupcija
priemonių plano įgyvendinimą;
Joniškio rajono savivaldybės 2010-2011
metų korupcijos prevencijos programą ir jos
priemonių planą
Įvykdyta
2010 m. balandžio-birželio mėn. 20
darbuotojų tobulino žinias ir įgūdžius pagal
50 akad. val. programą „Informacinių
technologijų interaktyvių įrankių
panaudojimas efektyviam visuomenės
informavimui ir komunikavimui“
Vykdoma
Sudarytas ir paskelbtas susitikimų grafikas.
Susitikimai įvyko:
2010-01-20 Satkūnų sen., dalyvavo 23

susitikimus su gyventojais

gyventojai;
2010-02-17 Saugėlaukio sen., dalyvavo 8
gyventojai;
2010-03-17 Kriukų sen., dalyvavo 26
gyventojai;
2010-04-21 Gaižaičių sen., dalyvavo 31
gyventojas;
2010-05-19 Gataučių sen., dalyvavo 20
gyventojų;
2010-06-16 Kepalių sen., dalyvavo 10
gyventojų

