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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai
IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
2015-10-29 Nr. (3.60) SI. Bendroji informacija
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 7 punkto nuostatą ir vadovaujantis
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, Joniškio rajono savivaldybėje
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizės uždaviniai
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje
įtvirtintiems kriterijams.
2. Išanalizuoti ir įvertinti Joniškio rajono savivaldybės teisės aktus, sprendimus, atliktus
veiksmus, kontrolės mechanizmą.
3. Nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir parengti
pasiūlymus dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo.
Analizuotos ir vertintos veiklos sritys, įstaigos
1. Veiklos sritis – Joniškio rajono savivaldybės (toliau –savivaldybė) socialinio būsto
nuoma;
2. Veiklos sritis – viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė
(Joniškio rajono švietimo centras, uždaroji akcinė bendrovė Joniškio autobusų parkas, uždaroji
akcinė bendrovė Joniškio butų ūkis, uždaroji akcinė bendrovė Joniškio komunalinis ūkis, uždaroji
akcinė bendrovė ,,Joniškio vandenys“, Žagarės specialioji mokykla).
Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą atliko Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A-747 „Dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2015 metais“ sudarytos darbo grupės:
1. Savivaldybės socialinio būsto nuomos analizei ir vertinimui atlikti:
Stefanija Šniukienė, Finansų skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė;
Gerda Petrėnaitė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Rita Tamašauskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė.
2. Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės analizei ir vertinimui
atlikti:
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Stefanija Šniukienė, Finansų skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė;
Gerda Petrėnaitė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Rita Tamašauskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo trukmė: 2013-07-29–2013-09-30.
Analizuotas laikotarpis: 2014-07-01–2015-06-30.
Naudoti metodai: teisės aktų ir veiklos dokumentų analizė, pokalbis su savivaldybės
darbuotojais.
Vertinimo kriterijai:
Joniškio rajono savivaldybėje socialinio būsto nuomos veikla atitinka Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų – daugiausia
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Joniškio rajono savivaldybėje viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir
kontrolės veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies
3, 4 ir 5 punktuose numatytus kriterijus – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti, veikla yra susijusi su
leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, daugiausia priima
sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
II. Savivaldybės socialinio būsto nuomos veiklos situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo
tikimybę didinantys rizikos veiksniai
Atliekant vertinimą analizuota:
1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
2. Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Joniškio
rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, nuomos sutarties ir gyvenamųjų
patalpų perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo“ (2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T112 redakcija, kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.
T-163, 2011 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-14, 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-104) (šis
tvarkos aprašas 2015 m. vasario 12 d. pripažintas netekusiu galios);
3. Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašas,
patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl
Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-87 „Dėl Joniškio
rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-42 „Dėl
savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“;
6. Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos nuostatai,
patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymu Nr. A-265 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos sudarymo“
(2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A-993 redakcija, kartu su pakeitimu, padarytu 2013 m.
birželio 5 d. įsakymu Nr. A-598);
7. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymu
Nr. A-545 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos
sudarymo“ (kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A115, 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A-278, 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A-597, 2013 m.

3

liepos 10 d. įsakymu Nr. A-707, 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A-448, 2015 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. A-514, 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-668);
8. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymas Nr. A-768 „Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų
patvirtinimo“;
9. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. T-88 „Dėl
Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto,
kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“.
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:
1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas)
16 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad šio straipsnio 2 dalyje (arba Joniškio rajono savivaldybės
būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo
socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punkte (toliau – Tvarkos aprašas)
nurodyti sąrašai tvarkomi ir tikslinami savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka ir,
atsižvelgiant į šią nuostatą, inicijuoti šios tvarkos rengimą.
Siūloma – papildyti Tvarkos aprašą 171 punktu ir jį išdėstyti taip:
„171. Šio Aprašo 15 punkte nurodyti sąrašai tvarkomi ir tikslinami savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka“.
2. Įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos
ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į
asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms,
netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios
nepriklausančių aplinkybių, asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis,
šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar
daugiau vaikų, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo
lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus),
šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo
lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų
darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise
neturi kito tinkamo būsto. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka informacija apie šioje dalyje
nurodytais atvejais išnuomotus būstus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Tvarkos aprašo 23 punkte nurodyta, kad Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas
socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje
nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto, Tvarkos aprašo 23.1 – 23.6 punktuose nurodytais
atvejais.
Pažymėtina, kad savivaldybės tarybos patvirtintame Tvarkos apraše nėra nustatytos
tvarkos, pagal kurią savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis
arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti
mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus
asmenims ir šeimoms aukščiau nurodytais atvejais, be to Įstatymo16 straipsnio 11 dalyje nurodyta,
kad savivaldybės tarybos nustatyta tvarka informacija apie šioje dalyje nurodytais atvejais
išnuomotus būstus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, tačiau savivaldybės tarybos
patvirtintame Tvarkos apraše tokia tvarka nėra nustatyta.
Siūloma – papildyti Tvarkos aprašą naujais punktais, kuriuose būtų nustatyta tvarka, pagal
kurią savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos ir
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neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir
šeimoms Tvarkos aprašo 23.1 – 23.6 punktuose nurodytais atvejais ir nustatyti informacijos, apie
šiais atvejais išnuomotus būstus, skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarką (šią tvarką
numatant Tvarkos aprašo 231 punkte).
3. Tvarkos aprašo 24 punkte nurodyta, kad seniūnijos pateikia Infrastruktūros skyriui
asmenų, kuriems siūlyta išsinuomoti socialinį būstą ir jie nesutinka, raštiškus atsisakymus, buities ir
gyvenimo sąlygų tikrinimo aktą, kuriame nurodyta, kad asmuo ar šeima gyvena tvarkingai, nelinkęs
pažeisti įstatymų, turi nuolatinių pajamų ir gali susimokėti už būsto nuomą ir kitas komunalines
paslaugas bei rekomendacinį raštą, kuriuo išsamiai motyvuoja, kodėl būtent šiam asmeniui ar
šeimai reikia skirti socialinį būstą. Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta, kad atsakingas specialistas
socialinį būstą siūlo nuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į turinčių teisę į paramą būstui
išsinuomoti, sąrašus. Jiems nesutikus, paima raštiškus atsisakymus. Atsisakius pasiūlyto
išsinuomoti socialinio būsto, kitas socialinis būstas gali būti nesiūlomas šešis mėnesius, per metus
du kartus atsisakius pasiūlyto išsinuomoti socialinio būsto, kitas socialinis būstas gali būti siūlomas
tik praėjus metams nuo paskutinio atsisakymo.
Siekiant aiškumo ir Tvarkos aprašo išsamumo:
Siūloma – pakeisti Tvarkos aprašo 25 punktą ir nurodyti konkretų atsakingą specialistą (jo
pareigybę), kuris socialinį būstą siūlo nuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Joniškio miesto
asmenų (šeimų), turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.
4. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad socialinio būsto nuomos sutartis gali būti
keičiama ir asmeniui ar šeimai išnuomojamas kitas būstas, jeigu asmuo ar šeima įgyja teisę į
kitokio, negu nuomojamas, naudingojo ploto socialinį būstą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytą
socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgalus ir
jam (šeimai) yra nuomojamas neįgaliesiems specialiai nepritaikytas socialinis būstas.
Tvarkos aprašo 32 punkte galimybė keisti socialinio būsto nuomos sutartį ir asmeniui ar
šeimai išnuomoti kitą būstą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgalus ir jam (šeimai) yra
nuomojamas neįgaliesiems specialiai nepritaikytas socialinis būstas, nėra numatyta.
Siūloma – papildyti Tvarkos aprašo 32 punktą ir numatyti galimybę keisti socialinio būsto
nuomos sutartį ir asmeniui ar šeimai išnuomoti kitą būstą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa
neįgalus ir jam (šeimai) yra nuomojamas neįgaliesiems specialiai nepritaikytas socialinis būstas.
5. Tvarkos aprašo 35 punkte yra tiksliai nurodyti atvejai, kai yra nutraukiama socialinio
būsto nuomos sutartis, tačiau nei vienas iš jų nenumato, kad socialinio būsto nuomos sutartis gali
būti nutraukiama kai socialinio būsto nuomininkas nemoka nuomos mokesčio, ardo socialinį būstą,
jame faktiškai negyvena ar kitaip nesąžiningai disponuoja socialiniu būstu.
Siūloma – papildyti Tvarkos aprašą nauju 35.6 punktu, kuriame būtų numatyta, kad
socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar
socialinio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais.
6. Tvarkos aprašo 39 punkte nurodyta, kad savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai
būstai ir savivaldybės būstai, kurie nuomojami 39.1 – 39.3 numatytais atvejais. Tvarkos aprašo
39.1 punkte nurodyti Tvarkos aprašo 23 ir 36 punktai. Pažymima, kad Tvarkos aprašo 23 punkte yra
numatytos išimtys, kurioms esant savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto
nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui
išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise
neturi kito tinkamo būsto. Tvarkos aprašo 23 punktas atitinka socialinio būsto kriterijus, kurie jau
yra įvardinti Tvarkos aprašo 39 punkte, kuriame nurodyta, kad Savivaldybės būsto fondą sudaro
socialiniai būstai ir savivaldybės būstai, todėl dar kartą tai kartoti Tvarkos aprašo 39.1. punkte nėra
tikslinga.
Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad savivaldybės būstai gali būti
nuomojami ir asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta
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tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.
Šios nuostatos savivaldybės tarybos patvirtintame Tvarkos apraše nėra.
Atsižvelgiant į visą tai, bei siekiant aiškumo atskiriant socialinius būstus ir savivaldybės
būstus, siūloma pakeisti Tvarkos aprašo 39.1 punktą ir papildyti Tvarkos aprašą nauju 39.4 punktu.
Siūloma:
1. pakeisti Tvarkos aprašo 39.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„39.1. šio Aprašo 36 punkte numatytais atvejais“;
2. papildyti Tvarkos aprašą nauju 39.4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„39.4. asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta
tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios
patalpos“.
7. Savivaldybės tarybos patvirtintame apraše nėra aiškiai reglamentuota tvarka ir sąlygos,
kam pirmiau yra teikiamas laisvas socialinis būtas: pagal Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytus
sąrašus ar asmenims, kurie pagal Tvarkos aprašo 33 punktą turi teisę prašyti, kad nuomotojas
suteiktų nuomininkui mažesnį socialinį būstą vietoj turimo didesnio arba vietoj socialinio būsto su
patogumais suteiktų socialinį būstą be patogumų. Šiame punkte taip pat nurodyta, kad tokie
prašymai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti patenkinami atsiradus
tinkamam laisvam socialiniam būstui.
Siūloma – Savivaldybės tarybos patvirtintame Tvarkos apraše aiškiai numatyti tvarką ir
sąlygas, kurioms esant teikiama pirmenybė išsinuomoti laisvą socialinį būstą.
8. Tvarkos apraše nėra numatyta kas atlieka Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę.
Siūloma – papildyti tvarkos aprašo IX „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ skyrių nauju
puntu ir nurodyti kas vykdo šio Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę.
9. Įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad šio straipsnio 2 dalyje (arba Tvarkos
aprašo 15 punkte) nurodyti sąrašai tvarkomi ir tikslinami savivaldybės vykdomosios institucijos
nustatyta tvarka.
Siūloma – papildyti Tvarkos aprašą 171 punktu ir jį išdėstyti taip:
„171. Šio Aprašo 15 punkte nurodyti sąrašai tvarkomi ir tikslinami savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka“.
10. Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos apraše, patvirtintame
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-87 „Dėl Joniškio
rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra numatyta kas
atlieka šio tvarkos aprašo vykdymo kontrolę.
Siūloma – papildyti Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-87
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ IV
„BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ skyrių nauju puntu, ir nurodyti kas vykdo šio tvarkos aprašo
vykdymo kontrolę.
11. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl
savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ 4 punkte yra
nustatyta, kad socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomos mokestis gali būti
perskaičiuojamas kartą per metus, skaičiuojant nuo socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto
nuomos sutarties sudarymo dienos. Pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuota, kokiais atvejais ar
kokiomis sąlygomis, bei kieno iniciatyva, gali būti perskaičiuojamas socialinio būsto ir kito
savivaldybės būsto nuomos mokestis.
Siūloma – Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendime Nr. T-42
„Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ aiškiai
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numatyti kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis, bei kieno iniciatyva gali būti perskaičiuojamas
socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomos mokestis.
12. Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos nuostatuose,
patvirtintuose Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymu Nr. A-265 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos sudarymo“
(2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A-993 redakcija, kartu su pakeitimu, padarytu 2013 m.
birželio 5 d. įsakymu Nr. A-598) (toliau – Nuostatai), nėra numatyta, kad Joniškio rajono
savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisija išnagrinėjusi gyventojų prašymus ir/ar kitą
pateiktą medžiagą, priima nutarimą nagrinėjamu klausimu.
Siūloma – papildyti Nuostatus nauju 131 punktu ir jį išdėstyti taip:
„131. Komisija išnagrinėjus gyventojų prašymus ir/ar kitą pateiktą medžiagą, priima
nutarimą nagrinėjamu klausimu“.
13. Atsižvelgiant į Darbo grupės išanalizuotus Joniškio rajono savivaldybės socialinio
būsto fondo naudojimo komisijos, laikotarpio nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.,
posėdžių protokolus, asmenys, kurių prašymai svarstomi, dažnai buvo kviečiami į Joniškio rajono
savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos posėdžius.
Siūloma – papildyti Nuostatų 7 punktą, nurodant, kad Joniškio rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo naudojimo komisija, esant reikalui, turi teisę į komisijos posėdžius kviesti
asmenis, kurių prašymai bus svarstomi.
14. Tvarkos aprašo 11.1 punkte nurodyta, kad šeimos ir asmenys, turintys teisę į paramą
būstui išsinuomoti ar socialinio būsto sąlygų pagerinimą <...> teikia prašymą ir teisę į socialinį
būstą ar jo sąlygų pagerinimą įrodančius dokumentus Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto
fondo naudojimo komisijos artimiausiame posėdyje. Komisija priima nutarimą dėl šeimos ar
asmens įrašymo arba neįrašymo į sąrašus nurodytus Tvarkos aprašo 15 punkte. Tvarkos aprašo 21
punkte nurodyta, kad socialinis būstas nuomojamas savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu. Socialinį būstą siūloma nuomoti pagal asmens prašymo pateikimo datą, prieš tai
apsvarsčius Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijoje.
Nuostatuose nėra numatyta kokius nutarimus gali priimti komisija.
Siūloma – papildyti Nuostatus nauju 132 punktu, kuriuose būtų numatyta kokius nutarimus
gali priimti Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisija.
15. Nuostatuose nėra numatyta kas atlieka Nuostatų vykdymo kontrolę.
Siūloma – papildyti nuostatus nauju 19 puntu ir nurodyti kas vykdo šių Nuostatų vykdymo
kontrolę.
III. Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės
veiklos situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos veiksniai
Atliekant vertinimą analizuota:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Joniškio rajono švietimo centro dokumentai ir informacija:
2.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono švietimo centro
direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DV-12 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo“ (CVP IS ir interneto tinklalapyje paskelbtos);
2.2. Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. DV-17
„Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo“ (CVP IS nepaskelbtas, interneto
tinklalapyje paskelbtas);
2.3. Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. DV-73
„Dėl viešųjų pirkimų komisijos panaikinimo ir pirkimo organizatoriaus paskyrimo“;
2.4. nešališkumo deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas, nepriekaištingos reputacijos
deklaracija, pasirašyta pirkimo organizatoriaus;
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2.5. Joniškio rajono švietimo centro ataskaita At-6 už 2014 metus (CVP IS paskelbta 2015
m. sausio 21 d., interneto tinklalapyje neskelbiama);
2.6. informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą
sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį, paskelbta interneto tinklalapyje;
2.7. Joniškio rajono švietimo centro kiti pateikti dokumentai apie nuo 2014 m. III ketvirčio
pradžios iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas
procedūras) (paraiškos pirkimui, supaprastinto viešojo pirkimo pažymos, sudaryta sutartis, sąskaitos
faktūros ir t.t.);
2.8. kita informacija, skelbiama CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
3. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko dokumentai ir informacija:
3.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės
Joniškio autobusų parko direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V.1. „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos);
3.2. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko direktoriaus 2011 m. gegužės 23
d. įsakymas Nr. T-4-50 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
3.3. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko ataskaita At-7 už 2014 metus
(CVP IS ir interneto tinklalapyje neskelbiamos);
3.4. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko kiti pateikti dokumentai apie nuo
2014 m. III ketvirčio pradžios iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos įmonėje vykdytus viešuosius
pirkimus (atliktas procedūras) (sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ir t.t.);
3.5. kita informacija, skelbiama CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
4. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio dokumentai ir informacija:
4.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Uždarosios akcinės bendrovės
Joniškio butų ūkio direktoriaus 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos);
4.2. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d.
įsakymas Nr. V-26 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos ir pirkimo organizatorių skyrimo“;
4.3. nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai, pasirašyti komisijos narių ir
pirkimo organizatorių;
4.4. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio ataskaita At-7 už 2014 metus (CVP IS
paskelbta 2015 m. sausio 30 d., įstaigos interneto svetainėje neskelbiama);
4.5. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio kiti pateikti dokumentai apie nuo 2014
m. III ketvirčio pradžios iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos įmonėje vykdytus viešuosius pirkimus
(atliktas procedūras) (Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio direktoriaus įsakymai dėl
pirkimų organizavimo, tiekėjų apklausos pažymos, tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys, sąskaitos
faktūros ir t.t.);
4.6. kita informacija, skelbiama CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
5. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio dokumentai ir informacija:
5.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės
Joniškio komunalinio ūkio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ (CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos);
5.2. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės
Joniškio komunalinio ūkio direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-07 „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ (CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos);
5.3. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio direktoriaus 2014 m. gruodžio
17 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl viešojo pirkimo organizatoriaus ir viešojo pirkimo komisijos
skyrimo“;
5.4. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio direktoriaus 2014 m. gruodžio
17 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento tvirtinimo“;
5.5. nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas, pasirašyti pirkimo
organizatoriaus;
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5.6. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio direktoriaus 2014 m. kovo 14
d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“;
5.7. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio direktoriaus 2015 m. vasario
27 d. įsakymas Nr. V-08 „Dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“;
5.8. uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio kiti pateikti dokumentai apie
nuo 2014 m. III ketvirčio pradžios iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos įmonėje vykdytus viešuosius
pirkimus (atliktas procedūras) (tiekėjų apklausos pažymos, tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys,
sąskaitos faktūros ir t.t.);
5.9. kita informacija, skelbiama CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
6. Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ dokumentai ir informacija:
6.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės
„Joniškio vandenys“ direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-20 (CVP IS ir interneto
tinklalapyje nepaskelbtos);
6.2. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės
„Joniškio vandenys“ direktoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. V-14 (CVP IS nepaskelbtos, interneto
tinklalapyje paskelbtos);
6.3. uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ direktoriaus 2012 m. rugsėjo 18 d.
įsakymas Nr. V-41 „Dėl bendrovėje vykdomų pirkimų organizavimo“;
6.4. Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ direktoriaus 2014 m. birželio 16 d.
įsakymas Nr. V-16 „Dėl bendrovėje vykdomų pirkimų organizavimo“;
6.5. uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d.
įsakymas Nr. V-59 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento“;
6.6. nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai, pasirašyti komisijos narių ir
pirkimo organizatorių;
6.7. uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ ataskaita At-7 už 2014 metus (CVP
IS ir interneto tinklalapyje neskelbiamos);
6.8. uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ kiti pateikti dokumentai apie nuo
2014 m. III ketvirčio pradžios iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos įmonėje vykdytus viešuosius
pirkimus (atliktas procedūras) (tiekėjų apklausos pažymos, tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys,
sąskaitos faktūros ir t.t.);
6.9. kita informacija, skelbiama CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
7. Žagarės specialiosios mokyklos dokumentai ir informacija:
7.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Žagarės specialiosios mokyklos
direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-61 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo“ (CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos);
7.2. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Žagarės specialiosios mokyklos
direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-93A „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo“ (CVP IS paskelbtos 2015 m. rugsėjo 3 d., interneto tinklalapyje paskelbtos);
7.3. Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-114
„Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudėties pakeitimo“;
7.4. Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-44
„Dėl viešųjų pirkimų organizavimo“;
7.5. Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-79
„Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
7.6. nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai, pasirašyti komisijos narių ir
pirkimo organizatorių (2014 m. pateikti, 2015 m. pirkimų organizatoriaus nepateikti);
7.7. Žagarės specialiosios mokyklos ataskaita At-6 už 2014 metus (CVP IS paskelbta 2015
m. vasario 12 d., interneto tinklalapyje neskelbiama);
7.8. informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą
sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį, paskelbta interneto tinklalapyje;
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7.9. Žagarės specialiosios mokyklos kiti pateikti dokumentai apie nuo 2014 m. III ketvirčio
pradžios iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas
procedūras) (paraiškos-pažymos, tiekėjų apklausos pažymos, tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys,
sąskaitos faktūros ir t.t.);
7.9. kita informacija, skelbiama CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:
1. Įvertinus Joniškio rajono švietimo centro pateiktus dokumentus ir kitą informaciją,
skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nustatyta:
1.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas nepaskelbtas CVP IS;
1.2. vertinamu laikotarpiu pirkimai, atlikti CVP IS priemonėmis, sudaro mažiau kaip 50
procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės;
1.6. vertinamu laikotarpiu prekių, paslaugų ar darbų per CPO nepirko.
2. Įvertinus uždarosios akcinė bendrovė Joniškio autobusų parko pateiktus
dokumentus ir kitą informaciją, skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto
svetainėje, nustatyta:
2.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos;
2.2. perkančioji organizacija prekes, paslaugas ir darbus vertinamu laikotarpiu pirko
nesivadovaudama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pasitvirtintomis uždarosios
akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
2.3. ataskaita At-7 CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbta;
2.4. vertinamu laikotarpiu pirkimų CVP IS priemonėmis nevykdė;
2.5. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.
(informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei
sudarytą pirkimo sutartį), interneto tinklalapyje nepaskelbta;
2.7. vertinamu laikotarpiu prekių, paslaugų ar darbų per CPO nepirko.
3. Įvertinus uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio pateiktus dokumentus ir
kitą informaciją, skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje,
nustatyta:
3.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2014 m. liepos 28 d.
įsakymu Nr. V-22 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nepaskelbtos CVP IS
ir interneto tinklalapyje;
3.2. įvertinus pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus nustatyta, kad tiekėjų apklausos
pažymose nėra informacijos apie nustatytas pasiūlymų eiles, nenurodyti motyvai, kodėl pirkimas
neatliekamas iš centrinės perkančios organizacijos (CPO) arba per ją;
3.3. viešųjų pirkimų ataskaitos nepaskelbtos įstaigos interneto svetainėje.
4. Įvertinus uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio pateiktus
dokumentus ir kitą informaciją, skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto
svetainėje, nustatyta:
4.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės CVP IS ir interneto tinklalapyje nepaskelbtos;
4.2. ataskaita At-7 už 2014 m. nepateikta, CVP IS ir interneto svetainėje nepaskelbta;
4.4. vertinamu laikotarpiu pirkimų CVP IS priemonėmis nevykdė;
4.5. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.
(informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei
sudarytą pirkimo sutartį), CVP IS ir interneto svetainėje nepaskelbta;
4.6. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d.
(laimėjusių dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai),
CVP IS nepaskelbta;
4.7. vertinamu laikotarpiu prekių, paslaugų ar darbų per CPO neįsigyta (pateiktuose
dokumentuose nenurodyti motyvai, kodėl pirkimas neatliekamas iš CPO arba per ją).
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5. Įvertinus uždarosios akcinės bendrovės ,,Joniškio vandenys“ pateiktus dokumentus
ir kitą informaciją, skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje,
nustatyta:
5.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.
V-20, nepaskelbtos CVP IS ir interneto tinklalapyje; Supaprastintų pirkimų taisyklės, patvirtintos
2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-14, nepaskelbtos CVP IS;
5.2. įvertinus pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus nustatyta:
5.2.1. nesivadovauta taisyklių, patvirtintų 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-20, 14
punktu, 68.2 papunkčiu;
5.2.2. nenurodyti motyvai, kodėl pirkimai vykdomi ne per CPO.
5.3. ataskaita At-7 už 2014 m. nepateikta, CVP IS ir interneto svetainėje nepaskelbta;
5.4. vertinamu laikotarpiu pirkimai, atlikti CVP IS priemonėmis, sudaro mažiau kaip 50
procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės;
5.5. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.
(informacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei
sudarytą pirkimo sutartį), CVP IS ir interneto svetainėje nepaskelbta;
5.6. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d.
(laimėjusių dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai),
CVP IS nepaskelbta;
5.7. vertinamu laikotarpiu prekių, paslaugų ar darbų per CPO nepirko.
6. Įvertinus Žagarės specialiosios mokyklos pateiktus dokumentus ir kitą informaciją,
skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nustatyta:
6.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.
V-61, nepaskelbtos CVP IS ir interneto svetainėje; 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-61
patvirtintų taisyklių 86 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.
10 d. nuostatai; 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-61 patvirtintų taisyklių 120 punkto paskutinė
pastraipa prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. 1 d. nuostatai;
6.2. įvertinus pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus nustatyta:
6.2.1. nenurodyti motyvai, kodėl pirkimai vykdomi ne per CPO;
6.3. už 2014 m. ataskaita At-6 pateikta 2015 m. vasario 12 d., interneto svetainėje
nepaskelbta;
6.4. vertinamu laikotarpiu pirkimai, atlikti CVP IS priemonėmis, sudaro mažiau kaip 50
procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Siūloma:
1. užtikrinti, kad būtų parengti ir patvirtinti privalomi perkančiosios organizacijos lokaliniai
teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus;
2. užtikrinti, jog laiku būtų peržiūrimi perkančiosios organizacijos parengti teisės aktai,
reglamentuojantys viešuosius pirkimus, kad atitiktų galiojantį Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymą ir kitus poįstatyminius teisės aktus;
3. pirkimus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, ypatingą dėmesį atkreipiant į perkančiosios
organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatas;
4. skelbti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą informaciją CVP IS ir
perkančiosios organizacijos interneto svetainėje;
5. siekti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami CVP IS priemonėmis
kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės;
6. pirkimus vykdyti per CPO (arba motyvuoti savo sprendimus neatlikti CPO kataloge
siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų ir saugoti tai patvirtinančius dokumentus).
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III. Prevencinės priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos
panaikinimo ar sumažinimo
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius supažindintas su Joniškio rajono
savivaldybės socialinio būsto nuomos ir viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimo, vykdymo ir
kontrolės (Joniškio rajono švietimo centras, uždaroji akcinė bendrovė Joniškio autobusų parkas,
uždaroji akcinė bendrovė Joniškio butų ūkis, uždaroji akcinė bendrovė Joniškio komunalinis ūkis,
uždaroji akcinė bendrovė ,,Joniškio vandenys“, Žagarės specialioji mokyklas) sričių analizės ir
vertinimo rezultatais.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų spalio 29 d. įsakymu
Nr. A-1061 patvirtintos Korupcijos prevencijos priemonės, kurias tikslinga įgyvendinti pagal 2015
metų analizės ir vertinimo rezultatus (pridedama).

Savivaldybės meras

Rasa Lapukienė, tel. (8 426) 43 244, el. p. rasa.lapukiene@joniskis.lt

Gediminas Čepulis

