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I. KORUPCIJOS PREVENCIJA

5.

6.

7.

1 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (KORUPCIJOS RIZIKĄ)
Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, Savivaldybės meras, Privaloma
Vykdoma
siekiantį eiti pareigas, numatytas Korupcijos savivaldybės
tvarka,
Kreipimosi ir iš STT gautų atsakymų skaičius – 2
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje ir administracijos
numatant
Kreiptasi dėl kandidato į savivaldybės
patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
direktorius
priimti į
administracijos direktoriaus pareigas ir dėl
tarybos 2008 m. gruodţio 18 d. sprendimu
nurodytas
asmens, paskirto į mero pavaduotojo pareigas
Nr. T-246 ir 2009 m. balandţio 16 d.
pareigas
sprendimu Nr. T-97
Tirti skundus, pranešimus ir kitais būdais
Antikorupcijos
Gavus skundą, Pranešimų dėl galimų korupcinio pobūdţio veikų
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
komisija
pareiškimą ar negauta
pobūdţio veikų. Nustačius korupcinio
kitą
nusikaltimo poţymius (ar gavus pranešimą)
informaciją
informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos Šiaulių valdybą
2 UŽDAVINYS
TOBULINTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS IR TEISĖKŪROS PROCESĄ
Atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį
Savivaldybės
Parengus
Vykdoma
vertinimą, vadovaujantis Joniškio rajono
institucijų teisės
teisės aktų
Uţregistruota 40 išvadų dėl teisės aktų projektų
savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų
aktų projektų
projektus
antikorupcinio vertinimo:
projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos
rengėjai,
37 išvados dėl savivaldybės administracijos
aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos
savivaldybės
direktoriaus įsakymų projektų;
2009 m. birţelio 18 d. sprendimu Nr. T-164, administracijos
3 išvados dėl savivaldybės tarybos sprendimų
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projektų.
Teisės aktų projektų, vertintų antikorupciniu
poţūriu, procentas: įsakymų – 6,2 %
sprendimų – 3 %
Vykdoma
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“.
2011-01-01–2011-07-01 paskelbti 140
aiškinamieji raštai.
Parengtų ir paskelbtų teisės aktų projektų
aiškinamųjų raštų skaičiaus santykis 1:1
Vykdoma
Konsultacijų būdai – dėl pasiūlymų ir pastabų
kreipiamasi į visuomenę per savivaldybės
interneto svetainę, vietinę spaudą.
Visuomenė informuota apie 9 teritorijų planavimo
dokumentų rengimą, viešam svarstymui pateiktas
Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudţeto
projektas

nustatytais atvejais ir tvarka

Juridinis skyrius

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
Perţiūrėti savivaldybės administracijos
padalinių veiklos nuostatus, valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymus ir aiškiai
apibrėţti vykdomas funkcijas, uţtikrinti
veiklos vykdymo ir kontrolės funkcijų
atskyrimą
Teikti pasiūlymus kompetentingoms
institucijoms dėl teisės aktų spragų, su
kuriomis susiduriama savivaldybės veikloje

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
teisės aktų projektų
rengėjai

Kasmet

Savivaldybės
administracijos
Vidaus audito,
Juridinis skyriai

2011 m. II
ketvirtis

Neįvykdyta
Analizuojami 2 skyrių veiklos nuostatai ir 10
valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai

Savivaldybės
administracijos
Juridinis skyrius ir
kiti padaliniai

Pagal reikalą

Vykdoma
Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikta pastabų
ir pasiūlymų dėl 10 teisės aktų projektų (Civilinės
metrikacijos skyrius –2, Juridinis skyrius –2,
kanceliarija –1, Kaimo plėtros skyrius –1, Vietinio

12.

13.

3
ūkio ir turto skyrius –2, Švietimo ir sporto skyrius
–1, Socialinės paramos skyrius –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.
Neįvykdyta
svetainėje informacijos sistemą apie
administracijos
ketvirtis
Surinkti duomenys apie 2011 m. I pusmetyje
asmenų pareiškimų nagrinėjimą
Viešųjų ryšių
gautus prašymus dėl administracinių paslaugų
(precedentiniai atvejai, konfliktinių
skyrius,
suteikimo, apibendrinami savivaldybės vadovybei
situacijų sprendimas, pareiškimų
kanceliarija
adresuoti asmenų prašymai.
nagrinėjimo rezultatai ir kita)
Atlikti asmenų lūkesčių dėl aptarnavimo,
Savivaldybės
Ne maţiau
Planuojama 2011 m. II pusmetį. Rengiama
17.
teikiamų administracinių paslaugų kokybės administracijos
kaip 1 kartą
asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa.
ir pasitenkinimo aptarnavimo ir paslaugų
kanceliarija ir
per metus
kokybe anoniminę apklausą
Viešųjų ryšių
skyrius
Savivaldybės interneto svetainėje sukurti
Savivaldybės
Nuo 2010 m. I Vykdoma
19.
puslapių, kuriuose būtų skelbiama
vyriausiasis
ketv. nuolat
Informacija apie savivaldybės teritorijos
informacija apie savivaldybės teritorijos
architektas
planavimo procedūras skelbiama Joniškio rajono
planavimo procesą (fizinius ir juridinius
savivaldybės interneto svetainės www. joniskis.lt
asmenis, pateikusius teritorijų planavimo
skyriuje „Teritorijų planavimas“, kurį sudaro
dokumentus, teritorijų planavimo
sritys: „Rengiami planai“, „Patvirtinti planai“,
dokumentų tvirtinimą)
„Specialieji planai“
Per 2011 m. I pusmetį paskelbta 12 informacijų
apie rengiamus planus, 2 informacijos apie
patvirtintus planus
4 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ
Apsvarstyti poreikį ir galimybes įsteigti
Savivaldybės
2011 m. II
22.
Įvykdyta
savivaldybės administracijoje valstybės
administracijos
ketvirtis
Apsvarstyta. Steigti pareigybę nėra finansinių
tarnautojo, kuris atliktų funkcijas, nustatytas direktorius,
galimybių. Korupcijos prevencijos ir kontrolės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. Vidaus audito
funkcijomis papildytas skyriaus vedėjo pareigybės
geguţės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Ţin., 2004, skyrius
aprašymas (2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. ANr. 83-3015) patvirtintose Padalinių ir
641)
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asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę,
veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėse ir
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2008 m. gruodţio 11 d. sprendimu Nr. KS118 patvirtintame Pavyzdiniame tarnybinės
etikos specialisto (valstybės tarnautojo)
pareigybės aprašyme, pareigybę
23.

Numatyti lėšų Korupcijos prevencijos
programai įgyvendinti

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės taryba

Kasmet

Įvykdyta
Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti
2011 metais numatyta 2 tūkst. Lt

II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
1 UŽDAVINYS
SUPAŽINDINTI VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIUS ASMENIS, VISUOMENĘ SU KORUPCIJOS REIŠKINIU, ESME,
PRIEŽASTIMIS, PASEKMĖMIS, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Organizuoti savivaldybės politikų,
Savivaldybės
Du kartus per Vykdoma
24.
savivaldybės administracijos valstybės
administracijos
metus
Pasiųsta į seminarus „Skaidrus ir efektyvus
tarnautojų, savivaldybei pavaldţių įmonių
direktoriaus
projektų įgyvendinimas“ (2 valstybės tarnautojai),
vadovų mokymus korupcijos prevencijos,
pavaduotojas,
„Antikrupcinis švietimas“ (2 valstybės
viešųjų ir privačių interesų derinimo,
kanceliarija
tarnautojai).
valstybės politikų ir valstybės tarnautojų
Individualiai konsultuoti tarybos nariai privačių
tarnybinės etikos klausimais
interesų deklaravimo klausimais
Organizuoti savivaldybės tarybos narių,
Savivaldybės meras, Ne maţiau
Planuojama 2011 m. II pusmetį
25.
savivaldybės įstaigų darbuotojų susitikimus įstaigų vadovai
kaip
su STT darbuotojais, vykdančiais
1 kartą per
korupcijos prevenciją
metus
Organizuoti seminarą pedagogams apie
Savivaldybės
2010 ir 2011
Planuojama 2011 m. II pusmetį
26.
antikorupcinio ugdymo programos
administracijos
m.
integravimo į mokomuosius dalykus
švietimo padalinys
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27.

galimybes ir įgyvendinimą visame ugdymo
procese
Organizuoti susitikimus su
nevyriausybinėmis organizacijomis aptarti
labiausiai korupcijos veikiamas sritis

Savivaldybės
administracijos
direktorius
Viešųjų ryšių
skyrius

Ne maţiau
kaip
1 kartą per
metus

Planuojama 2011 m. II pusmetį

2 UŽDAVINYS

DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR KITAS PRIEMONES,
DIDINTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS
Savivaldybės interneto svetainėje korupcijos
Antikorupcijos
Informaciją
30.
Vykdoma
prevencijai skirtame puslapyje tikslinti
komisija,
tikslinti kas
Antikorupcijos komisija savivaldybės interneto
informaciją, skelbti teisės aktų nustatyta
Programos
ketvirtį
svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“
tvarka uţfiksuotus korupcijos faktus ir
vykdytojai
paskelbė:
ataskaitą apie Korupcijos prevencijos
5 informacijas apie vykdomas priemones;
programos įgyvendinimo priemonių plano
informaciją apie naują komisijos sudėtį;
įgyvendinimą
informaciją apie 3 komisijos posėdţius;
komisijos 2010 metų veiklos ataskaitą;
savivaldybės 2010–2011 metų kovos su korupcija
priemonių plano vykdymo 2010 m. ataskaitą;
atnaujino informaciją apie teisės aktus
Kiekvienoje seniūnijoje rengti savivaldybės Savivaldybės
2010–2011 m. Vykdoma
32.
tarybos narių, vadovų, savivaldybės įstaigų vadovai,
2011 m. I pusmetį įvyko susitikimai:
vadovų ir savivaldybės administracijos
seniūnai
Satkūnų sen. susitikimas su susisiekimo ministru
specialistų susitikimus su gyventojais
Eligiju Masiuliu ir savivaldybės tarybos nariu
Eugeniju Butkumi dėl Milvydţių geleţinkelio
pervaţos uţdarymo, 60 ţm.;
Joniškio sen. savivaldybės administracijos vadovų
ir specialistų, UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus
susitikimas su Joniškio sen. Pakluonių g. 58 namo
gyventojais dėl namo prieţiūros, aplinkos
tvarkymo, 50 ţm.;
Skaistgirio sen. susitikimas su savivaldybės ir sav.
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administracijos vadovais dėl Skaistgirio
vandenvietės sutvarkymo, 50 ţm.;
Ţagarės sen. 3 susitikimai su savivaldybės
valdţios atstovais savivaldybės tarybos rinkimų,
Ţagarės m. aikštės rekonstrukcijos, vandentiekio ir
kanalizacijos darbų klausimais, 1140 ţm.

Ona Vorobjovienė, tel. (8 426) 69 144

