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Eil.
Nr.
1.

2.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
laikas
I. Prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų veiklos sritis
Skelbti perkančiosios organizacijos Joniškio „Aušros“
Iki 2012-11-12
Užtikrinamas
supaprastintų viešųjų pirkimų
gimnazijos direktorius,
Lietuvos Respublikos
Joniškio Mato Slančiausko
taisykles (aktualią redakciją)
viešųjų pirkimų
progimnazijos direktorius
įstaigos interneto svetainėje
įstatymo 85 straipsnio
2 dalies
įgyvendinimas ir
sudaroma didesnė
galimybė tiekėjams
susipažinti su
perkančiosios
organizacijos
taisyklėmis
Joniškio „Aušros“
Iki 2012-11-30
Užkertamas kelias
Parengti perkančiosios
galimiems
organizacijos supaprastintų viešųjų gimnazijos direktorius,
Joniškio
Mato
Slančiausko
piktnaudžiavimas ir
pirkimų taisyklių pakeitimus,
progimnazijos direktorius,
užtikrinamas
atsižvelgiant į Darbo grupės
Joniškio r. Žagarės
teisėtumo,
korupcijos pasireiškimo tikimybei
gimnazijos direktorius,
lygiateisiškumo,
prekių, darbų ir paslaugų viešųjų
Joniškio vaikų lopšelioskaidrumo principų
pirkimų srityje nustatyti atliktos
darželio „Ąžuoliukas“
įgyvendinimas
direktorius
organizuojant ir
analizės ir vertinimo 2012-09-12
vykdant viešuosius
aprašyme Nr. IL-216 išdėstytus
Priemonės

Vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Viešai paskelbtos
supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklės

Priimtas ir Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 85 straipsnio 2
dalyje nustatyta tvarka
paskelbtas Joniškio
„Aušros“ gimnazijos
direktoriaus įsakymas,
Joniškio Mato Slančiausko
progimnazijos direktoriaus
įsakymas, Joniškio r.

2

siūlymus

pirkimus

3.

Įforminti viešųjų pirkimų
komisijos posėdžių protokole
komisijos narių balsavimus taip,
kaip tai numatyta viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamente

Joniškio „Aušros“
gimnazijos direktorius,
Joniškio Mato Slančiausko
progimnazijos direktorius,
Joniškio r. Žagarės
gimnazijos direktorius

Nuolat

4.

Parengti perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamento
pakeitimus, atsižvelgiant į Darbo
grupės korupcijos pasireiškimo
tikimybei prekių, darbų ir paslaugų
viešųjų pirkimų srityje nustatyti
atliktos analizės ir vertinimo
2012-09-12 aprašyme Nr. IL-216
išdėstytus siūlymus

Joniškio „Aušros“
gimnazijos direktorius,
Joniškio Mato Slančiausko
progimnazijos direktorius,
Joniškio r. Žagarės
gimnazijos direktorius,
Joniškio vaikų lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“
direktorius

Iki 2012-11-30

5.

Skelbti perkančiosios organizacijos Joniškio „Aušros“
pirkimų ataskaitas įstaigos
gimnazijos direktorius,
Joniškio Mato Slančiausko
interneto svetainėje
progimnazijos direktorius,
Joniškio r. Žagarės
gimnazijos direktorius
Organizuoti švietimo įstaigų
Joniškio rajono
viešųjų pirkimų komisijų narių
savivaldybės švietimo
mokymus viešųjų pirkimų teisinio įstaigų vadovai
reglamentavimo ir vykdymo
veiklos klausimais

6.

Nuolat

Iki 2013 m.
balandžio mėn.

Užkirstas kelias
galimam
piktnaudžiavimui
skaičiuojant komisijos
narių balsus ir
įforminant
sprendimus
Užkertamas kelias
galimiems
piktnaudžiavimas ir
užtikrinamas
teisėtumo,
lygiateisiškumo,
skaidrumo principų
įgyvendinimas
organizuojant ir
vykdant viešuosius
pirkimus
Užtikrinamas
Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų
įstatymo 19 straipsnio
9 dalies
įgyvendinimas
Įgyjama viešųjų
pirkimų veiklos
vykdymo aktualių
žinių ir praktinių
įgūdžių

Žagarės gimnazijos
direktoriaus įsakymas,
Joniškio vaikų lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“
direktoriaus įsakymas
Tinkamai įformintų
protokolų skaičius

Priimtas Joniškio
„Aušros“ gimnazijos
direktoriaus įsakymas,
Joniškio Mato Slančiausko
progimnazijos direktoriaus
įsakymas, Joniškio r.
Žagarės gimnazijos
direktoriaus įsakymas,
Joniškio vaikų lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“
direktoriaus įsakymas
Paskelbtos pirkimų
ataskaitos

Mokymuose dalyvavusių
asmenų skaičius, mokymų
valandų skaičius
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7.

8.

9.

10.

Parengti Joniškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimo
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2006 m. vasario 9 d.
sprendimo Nr. T-13 „Dėl Joniškio
rajono savivaldybės teritorijoje
esančių statinių naudojimo
priežiūros ir eksploatavimo
taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“ projektą
Parengti Vietinio ūkio ir turto
skyriaus vyresniojo specialisto
pareigybės aprašymo, patvirtinto
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012
m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. A756, keitimus, atsižvelgiant į
statinių naudojimo priežiūrą
reglamentuojančių teisės aktų
nuostatas
Parengti statinio naudojimo
priežiūros vykdytojo pranešimo
apie numatomą statinio techninės
priežiūros tikrinimą formą.
Nuolat iš anksto raštu informuoti
statinio naudotoją apie numatomą
statinio techninės priežiūros
tikrinimą
Statinių naudojimo priežiūros
vykdytojo raštu apie patikrinimo
išvadas ir reikalavimus informuoti
statinio naudotoją, kai statinio
techninės priežiūros tikrinimo
aktas įteikiamas techniniam
prižiūrėtojui, ir statinio savininką,

II. Statinių naudojimo priežiūros veiklos sritis
Vietinio ūkio ir turto
Iki 2012-10-31
Netaikytinas teisės
skyrius
aktas pripažintas
negaliojančiu

Priimtas Joniškio rajono
savivaldybs tarybos
sprendimas

Vietinio ūkio ir turto
skyriaus

Iki 2012-11-15

Tiksliai ir išsamiai
reglamentuotos
Vietinio ūkio ir turto
skyriaus vyresniojo
specialisto (statinių
naudojimo priežiūros)
funkcijos, išvengiama
galimo
piktnaudžiavimo

Vietinio ūkio ir turto
skyriaus vyresniojo
specialisto patikslintas
pareigybės aprašymas
patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Vietinio ūkio ir turto
skyriaus vyresnysis
specialistas

Iki 2012-10-19

Parengta pranešimo apie
numatomą statinio techninės
priežiūros tikrinimą forma.
Išsiųstų pranešimų ir
statinių techninės priežiūros
tikrinimų santykis (proc.)

Vietinio ūkio ir turto
skyriaus vyresnysis
specialistas

Nuolat

Užtikrinamas
tinkamas statinių
naudotojų
informavimas apie
statinių techninės
priežiūros tikrinimus,
išvengiama galimo
piktnaudžiavimo
Užtikrinamas
tinkamas statinių
naudotojų ir statinių
savininkų
informavimas apie
statinių techninės
priežiūros tikrinimų

Statinių naudojimo
priežiūros vykdytojo atliktų
tikrinimų ir raštų apie
tikrinimo išvadas ir
reikalavimus santykis
(proc.)

4

kai naudotojas nėra statinio
savininkas
11.

Pildant statinių techninės
priežiūros tikrinimo aktus,
atsižvelgti į Darbo grupės
korupcijos pasireiškimo tikimybei
nustatyti statinių naudojimo
priežiūros srityje atliktos analizės
ir vertinimo 2012 m. rugsėjo 28 d.
aprašyme Nr. (7.5) IL-235
pateiktus siūlymus

Vietinio ūkio ir turto
skyriaus vyresnysis
specialistas

Nuolat

____________________________________

rezultatus, išvengiama
galimo
piktnaudžiavimo
Statinių techninės
priežiūros tikrinimo
aktuose išvengiama
dviprasmybių

Atliktų tikrinimų ir pagal
teisės aktų reikalavimus
užpilytų statinių techninės
priežiūros tikrinimo aktų
santykis (proc.)

