JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Įvertinta situacija Joniškio rajono savivaldybėje biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) ir (ar) savivaldybės kontroliuojamų įmonių
(toliau – savivaldybės įstaiga) veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika, ir parengtos išvados.
2. Nustatyti bendrą darbuotojų požiūrį į korupciją, įvertinti kiek plačiai paplitęs korupcijos reiškinys įstaigose ir įmonėse.
Eil.
Problema
Priemonė
Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
Įvykdymas
Nr.
terminas
1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą
1.

Neužtikrinama
Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymo 6
straipsnyje
nustatyta pareiga
atlikti veiklos
sričių, kuriose
egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, nustatymą
ir korupcijos
pasireiškimo
tikimybės jose
įvertinimą

Atlikti savivaldybės įstaigų
ir įmonių veiklos sričių,
kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymą ir
korupcijos pasireiškimo
tikimybės jose įvertinimą

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės įstaigų
ir įmonių vadovai

Kasmet iki III
ketvirčio
pabaigos

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. A778 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2019
metais“ sudarytos 2 darbo grupės, kurioms pavesta
įvertinti veiklos sričių (Joniškio rajono
savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų,
sportininkų ir trenerių skatinimo ir interesų
konfliktų valdymas savivaldybės įstaigose) atitiktį
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalyje įtvirtintiems kriterijams, išanalizuoti ir
įvertinti Joniškio rajono savivaldybės institucijų
teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus,
kontrolės mechanizmą, nustatyti rizikos veiksnius,
sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir
parengti pasiūlymus dėl jų neigiamos įtakos
panaikinimo ar sumažinimo. Atsižvelgiant į
išvadas, parengtas Korupcijos prevencijos
priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo
tikimybės 2019 m. analizės ir vertinimo rezultatus,
sąrašas, kuris patvirtintas savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu. Parengta
savivaldybės mero išvada lapkričio 4 d. išsiųsta
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
Gautas STT atsakymas – korupcijos tikimybė
nustatyta (atlikta) aktualiose veiklos sritys.
Priimtas sprendimas neatlikti korupcijos
rizikos analizės.
2.

3.

Neužtikrinamas
Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymo 9
straipsnio nuostatų
įgyvendinimas,
interneto svetainėse
skelbiami
neaktualūs pareigų,
kurias siekiantys
eiti arba einantys
asmenys privalomai
tikrinami kreipiantis
į Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą, sąrašai

Nustatyta tvarka kreiptis į
Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybą
dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba
einantį savivaldybės
įstaigoje ar įmonėje
pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6
dalyje.
Aktualizuoti savivaldybės
interneto svetainėje pareigų,
kurias siekiantys eiti arba
einantys asmenys
privalomai tikrinami
kreipiantis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą, sąrašai

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai

Neatliekamas
korupcijos rizikos
valdymo vertinimas

Atlikti korupcijos rizikos
valdymo vertinimą

Savivaldybės
centralizuotas vidaus
audito skyrius

Pareigų, kurias
siekiantys eiti
arba einantys
asmenys
privalomai
tikrinami
kreipiantis į
Lietuvos
Respublikos
specialiųjų
tyrimų tarnybą,
sąrašai
aktualizuojami
kas ketvirtį.
Privaloma
tvarka, numatant
priimti į
nurodytas
pareigas
Kasmet iki III
ketvirčio
pabaigos

2 Uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą
4.

Asmenų , siekusių eiti pareigas kai kreiptis į STT
informacijos yra privaloma, skaičius -4,
Kreipimųsi skaičius – 4.
Joniškio rajono savivaldybės mero kreipimaisi – 4
(dėl asmens į Joniškio r. Kriukų pagrindinės
mokyklos direktoriaus pareigas, dėl asmens į
Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus
pareigas, dėl asmens į Joniškio Mato Slančiausko
progimnazijos direktoriaus pareigas, dėl asmens į
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas, dėl asmens į Joniškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo pareigas)
Kreiptasi dėl visų asmenų, siekusių eiti pareigas, kai
kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą informacijos yra privaloma (100 proc.),
kreipimųsi skaičius
Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų
skaičius (ne mažiau kaip vienas vertinimas per
metus).
Bus atliekama 2020 m.

3 uždavinys. Nustatyti įstaigose, įmonėse dirbančių asmenų atsparumą (toleranciją) korupcijai
5.
Tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei,
užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Sukurta vietos savivaldos skaidraus ir sąžiningo elgesio sistema.
2. Užtikrintas nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas.
3. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc.
4. Užtikrintas viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir sutarčių kontrolės funkcijų atskyrimas.
2 uždavinys. Organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą
7.

8.

Nepakankamas
visuomenės
pasitikėjimas
savivaldybės
įstaigomis

Skelbti interneto svetainėje
informaciją apie
savivaldybės tarybos narių,
savivaldybės
administracijos,
savivaldybės įstaigų ir
įmonių darbuotojų
nusišalinimus nuo
dalyvavimo rengiant,
svarstant ir priimant
sprendimus, vykdant jiems
pavestas užduotis, kad
būtų išvengta viešųjų ir
privačių interesų konflikto
Nepakankamai
Užtikrinti, kad pirkimo
užtikrinamas viešųjų procedūrose dalyvautų ar
pirkimų procedūrose su pirkimu susijusius
dalyvaujančių
sprendimus priimtų
asmenų
darbuotojai, kurie prieš tai
nešališkumas.
pasirašė konfidencialumo
Neužtikrinama
pasižadėjimą, Viešųjų
Lietuvos
pirkimų tarnybos kartu su
Respublikos viešųjų Vyriausiąja tarnybinės
ir privačių interesų
etikos komisija nustatytos

Savivaldybės
Kas ketvirtį
administracijos
Kanceliarijos skyrius,
savivaldybės įstaigų ir
įmonių vadovai

Vykdoma
Parengta informacija paskelbta Joniškio rajono
savivaldybės administracijos interneto svetainėje
http://www.joniskis.lt/lit/Privatus-interesai
Savivaldybės įstaigos ir įmonės pateikė informaciją,
kad nusišalinimo atvejų nebuvo

Savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos skyrius,
Viešųjų pirkimų
skyrius,
savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai

Nuolat

Joniškio rajono savivaldybės administracijoje
Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja darbuotojai,
pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą,
nešališkumo deklaraciją ir deklaravę privačius
interesus (100 proc.).
Savivaldybės įstaigos ir įmonės pateikė informaciją,
kad Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja
darbuotojai, pasirašę konfidencialumo

derinimo
formos nešališkumo
valstybinėje
deklaraciją ir deklaravo
tarnyboje įstatyme
privačius interesus
nustatyta pareiga
deklaruoti privačius
interesus viešojo
pirkimo komisijos
nariams, asmenims,
perkančiosios
organizacijos vadovo
paskirtiems atlikti
supaprastintus
pirkimus, ir viešųjų
pirkimų procedūrose
dalyvaujantiems
ekspertams
3 uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei

pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją ir deklaravę
privačius interesus (100 proc.).

9.

Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje
skelbiama informacija apie darbuotojų tarnybines
komandiruotes, nurodant komandiruotės tikslą,
išlaidas bei rezultatą

Interneto svetainėje
neskelbiama
informacija apie
savivaldybės įstaigų
darbuotojų
tarnybines
komandiruotes

Skelbti interneto svetainėje
informaciją apie įstaigų ir
įmonių darbuotojų
tarnybines komandiruotes,
nurodant komandiruotės
tikslą, išlaidas bei rezultatą

Savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos skyrius,
savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai

Nuolat

Savivaldybės įstaigos teikė informacviją, kad
įgyvendina priemonę ,, Skelbti interneto svetainėje
informaciją apie įstaigų ir įmonių darbuotojų
tarnybines komandiruotes, nurodant komandiruotės
tikslą, išlaidas bei rezultatą“, tačiau patikrinus
pastebėta, kad ji neskelbiama, netiksli, skelbiama
skirtingai. Po Joniškio rajono savivaldybės
antikorupcijos komisijos pastabų ir Joniškio rajono
savivaldybės administracijos papildomų nurodymu
informacija tikslinta (suvestinė pridedama).

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą
korupcijos apraiškoms
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas 10 proc.
2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.
3. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino kokia atsakomybė gresia už korupcinius nusižengimus, skaičiaus padidėjimas 10 proc.
4. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad praneštų apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas 10 proc.
1 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas
12.
Nepakankamas
Organizuoti antikorupcinės Savivaldybės
Kiekvienais metais
Įstaigų, kuriose buvo organizuoti renginiai,
savivaldybės
kultūros ugdymo dienas,
administracijos
skaičius, dalyvių skaičius. Konkursuose
bendruomenės narių savaites, Tarptautinės
darbuotojas,
dalyvavusių asmenų skaičius
pilietinės sąmonės
antikorupcijos dienos
atsakingas už
lygis ir
renginius, dalyvauti šalies korupcijos prevenciją
Joniškio švietimo centras
nepakantumas
ir regiono lygiu
ir kontrolę, Švietimo
Pagal Joniškio rajono švietimo centro 2017korupcijai
skelbiamuose konkursuose kultūros ir sporto
2019 m. „Neformaliojo suaugusiųjų
antikorupcijos tema
skyrius,
antikorupcinio švietimo programos“
savivaldybės įstaigų,
įgyvendinimo priemonių planą organizuoti šie
įmonių vadovai
mokymai: diskusija „Ar mūsų demokratinė
visuomenė turėtų korupciją vertinti kaip
neigiamą reiškinį?“, dalyvių skaičius – 29
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešosios biblioteka
Organizuota diskusija
„ Rinkėjų papirkinėjimas/Balsų pirkimasišpūsta problema? “
Diskusijoje dalyvavo „Baltosios pirštinės“
vadovė Marija Šaraitė. Dalyvių skaičius –25
Žagarės vaikų lopšelis-darželis ,,Vyšniukas“
Organizuotas Tarptautinei antikorupcijos
dienos minėjimas – paskaita „Kada dovana
tampa kyšiu?“) renginio apimtis (1 val.),
dalyvių skaičius – 16.

Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės
mokykloje vyko 5–10 klasių mokiniams
istorijos pamokos antikorupcine tema, skirtos
Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti
(70 dalyvių)
Joniškio „Aušros“ gimnazija
Tapo ,,Sąžiningumo mokyklų tinklo“ nare.
2019 gruodžio mėn. įteiktas
SERTIFIKATAS.
Vyko diskusija apie sąžiningą elgesį
mokykloje, skaidrumą ir atskaitingumą.
(lektorė: Ieva Kimontaitė, „Sąžiningumo
mokyklų tinklo“ koordinatorė
„Transparency International“ Lietuvos
skyrius. Dalyvių skaičius – 100.
Gimnazija dalyvavo „ Vertybių žemėlapių“
iniciatyvoje. Dalyvių skaičius – 100 dalyvių.
Žemėlapių nuotraukos paskelbtos TILS
Facebook paskyroje: http://bit.do/fmLFt
Žagarės specialioji mokykla
Organizuotos klasės valandėlės įvairiomis
temomis:
5-6 kl. „Korupcija- kas tai?“. Dalyvių skaičius
– 7.
7-8 kl. „Korupcija ir tautos patirtis:
priežodžiai, patarlės“. Dalyvių skaičius – 8.
9 kl. „Korupcijai – NE. Sąžiningumui –
TAIP“. Dalyvių skaičius – 9.
10 kl. „Korupcija. Korupcijos reiškinio žala ir
galimybės jai pasipriešinti“. Dalyvių skaičius
– 6.

SĮUK „ Mes prieš korupcija ...“. Dalyvių
skaičius – 8.
Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla
5–6 kl. mokiniams vyko integruotos dorinio
ugdymo etikos pamokos. Dalyvių skaičius –
38.
9–10 kl. vyko integruotos pilietiškumo
pagrindų pamokos. Dalyvių skaičius – 46
mokiniai.
6AB kl. vyko klasės valandėlės. Dalyvių
skaičius – 54.
Antikorupcijos žinių ir kūrybos viktorina
„Būkime sąžiningi“. Dalyvių skaičius – 25.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Organizuotas integruotas etikos, informatikos
ir istorijos projektas 5-8 kl. mokiniams antikorupcinio filmo kūrimas, kurio metu
moksleiviai kūrė antikorupcinį filmą, „
Korupcija“. Aiškinosi kaip pasireiškia
korupcija ir kaip su ja kovoti. Dalyvių
skaičius – 50 dalyvių.
Žagarės gimnazija
Vykdomos veiklos antikorupcine tema,
išleistas stendas, mokiniai rašė atvirlaiškius
„Vokelis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams
linkėjimams“. Atvirlaiškiai, kuriuose
pavaizduotas stilizuotas vokas su
antikorupcine žinute ir palinkėjimu. Mokiniai
peržiūrėjo ir aptarė filmukus, diskutavo
antikorupcine tema. Dalyvių skaičius – 200.

2 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą
13.

Asmenys,
nemotyvuoti pranešti
apie korupcijos
atvejus, per mažai
informuojami apie
galimus pranešimo
apie korupcijos
atvejus būdus

Organizuoti viešas
prevencines, švietimo
veiklas korupcijos tema

3 uždavinys. Šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis
14.
Nepakankamas
Organizuoti savivaldybės
darbuotojų
tarybos narių, savivaldybės
antikorupcinis
administracijos,
sąmoningumas ir
savivaldybės įstaigų
netolerancija
darbuotojų kursus,
korupcijos
mokymus, susijusius su
reiškiniams
antikorupcine veikla

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės
administracijos
darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę,
savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovai

Nuolat

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos skyrius,
įstaigų, įmonių
vadovai

Kasmet

Įgyvendinta vieša antikorupcinė veikla.
Veiklos tema, trukmė, dalyvių skaičius
Žagarės kultūros centras
Pakabintas plakatas „Neduok kyšio, geriau
paaukok“.
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės
mokyklos interneto svetainėje sukurtas
skyrius ,,Ką daryti susidūrus su korupcija“,
patalpinta kontaktinė informacija
Parengta ir mokyklos darbuotojams išplatinta
informacija apie galimus pranešimo apie
korupcijos atvejus, būdus.

Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Seminaras ,,Interesų konfliktų ir nepotizmo
valdymas, etikos standartų laikymasis –
priemonės, padedančios užtikrinti korupcijai
atsparią aplinką“ – 3 asmenys / 4 val.
Mokymai ,,Viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų

konfliktų valdymo klausimai“ – 25 asmenys /
4 val.
Mokymai viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje klausimais –
24 asmenys / 4 val.
Seminaras ,,Korupcijos sąvoka, priežastys,
pasireiškimo tikimybė, pasireiškimo formos ir
būdai. Interesų konfliktai, jų atpažinimas,
rizikų valdymas ir prevencija“
Joniškio priešgaisrinė tarnyba
mokymai „Viešųjų ir privačių interesų
derinimas“ – 2 darbuotojai/4 val.
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“
Seminaras „Dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo“- 1 darbuotojas / 4 val.
Joniškio turizmo ir verslo informacijos
centras
STT Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio metodiniame
renginyje „Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas savivaldybės įstaigų atstovams“ –
1 darbuotojas / 4 val.
Dalyvauta seminare ,,Viešųjų ir privačių
interesų derinimas“ – 1 darbuotojas / 4 val.
Žagarės kultūros centras

dalyvauta seminare ,,Viešųjų ir privačių
interesų derinimas“ – 1 darbuotojas/ 4 val.
Žagarės vaikų lopšelis-darželis ,,Vyšniukas“
Mokymai ,,Korupcijos prevencija, kontrolė ir
atsakomybė“. 1 klausytojas / – 4 val.

___________________________

