Programos
Nr.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2018 M. II
PUSMETĮ

1.

2.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (ai)

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
Neužtikrinamas
Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio
nuostatų
įgyvendinimas,
interneto svetainėse
skelbiami neaktualūs
pareigų, kurias

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

Nustatyta tvarka
kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą dėl
informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti
arba einantį
savivaldybės įstaigoje
ar įmonėje pareigas,

Įvykdymo
terminas

Laukiamo
rezultato
vertinimo
kriterijai

Rezultato pasiekimas

Savivaldybės
Kasmet iki III
administracijos ketvirčio
direktorius,
pabaigos
savivaldybės
įstaigų ir
įmonių
vadovai

Nustatytos
veiklos sritys,
kuriose yra didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, atliktas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
įvertinimas,
parengta išvada

2018 metais korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas atliktas Joniškio
rajono savivaldybės administracijos ir
savivaldybės įstaigų gaunamos
paramos apskaitos, naudojimo,
informacijos viešinimo, atsiskaitymo
paramos teikėjams ir interesų
konfliktų valdymo savivaldybės
administracijoje ir savivaldybės
įstaigose srityse
Savivaldybės mero išvada išsiųsta
Specialiųjų tyrimų tarnybai

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

Korupcijos
tikimybės
sumažėjimas
priimant į įstaigą
nepriekaištingos
reputacijos
asmenis.

Nebuvo poreikio

Pareigų, kurias
siekiantys eiti
arba einantys
asmenys
privalomai
tikrinami
kreipiantis į
Lietuvos
Respublikos
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siekiantys eiti arba
einantys asmenys
privalomai tikrinami
kreipiantis į Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą, sąrašai

3.

Neatliekamas
korupcijos rizikos
valdymo vertinimas

specialiųjų
tyrimų tarnybą,
sąrašai
aktualizuojami
kas ketvirtį.
Privaloma
tvarka,
numatant
priimti į
nurodytas
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

Atlikti korupcijos
rizikos valdymo
vertinimą

Savivaldybės
centralizuotas
vidaus audito
skyrius

Kasmet iki III
ketvirčio
pabaigos

Savivaldybės
interneto
svetainėje
aktualizuojami
pareigų, kurias
siekiantys eiti
arba einantys
asmenys
privalomai
tikrinami
kreipiantis į
Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą, sąrašai.
Kreiptasi dėl visų
asmenų, siekusių
eiti pareigas, kai
kreiptis į Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą
informacijos yra
privaloma (100
proc.), kreipimųsi
skaičius
Atliktų korupcijos Planuojama atlikti 2019 metais
rizikos valdymo
vertinimų skaičius
(ne mažiau kaip
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4.

Neužtikrintas
veiksmingas Lietuvos
Respublikos
korupcijos prevencijos
įstatymo nuostatų
įgyvendinimas

5.

Nenustatytas
darbuotojų atsparumo
korupcijai lygis

Paskirti asmenį,
atsakingą už korupcijos
prevencijos, kontrolės
ir bendradarbiavimo
funkcijų, nustatytų
Padalinių ir asmenų,
valstybės ar
savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
veiklos ir
bendradarbiavimo
taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m.
gegužės 19 d. nutarimu
Nr. 607, vykdymą
Nustatyti darbuotojų
atsparumą korupcijai

Savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

Iki 2018 m.
pabaigos

Savivaldybės
Iki 2020 m.
administracijos
Kanceliarijos
skyrius,
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius,
savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

vienas vertinimas
per metus)
Savivaldybės
įstaigose, įmonėse
paskirti asmenys,
atsakingi už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolės funkcijų
vykdymą.
Informacija apie
atsakingą asmenį
skelbiama
savivaldybės
įstaigos, įmonės
interneto
svetainėje

23 (iš 31) savivaldybės įstaigose
paskirti asmenys, atsakingi už
korupcijos prevenciją ir kontrolės
funkcijų vykdymą

Savivaldybės
Savivaldybės administracijoje
įstaigose, įmonėse nustatytas atsparumo korupcijai lygis
nustatytas
atsparumo
korupcijai lygis

4
7.

8.

Nepakankamas
visuomenės
pasitikėjimas
savivaldybės
įstaigomis

Nepakankamai
užtikrinamas viešųjų
pirkimų procedūrose
dalyvaujančių asmenų
nešališkumas.
Neužtikrinama
Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių

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

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

Užtikrinti, kad pirkimo
procedūrose dalyvautų
ar su pirkimu susijusius
sprendimus priimtų
darbuotojai, kurie prieš
tai pasirašė
konfidencialumo
pasižadėjimą, Viešųjų

Savivaldybės
Nuolat
administracijos
Kanceliarijos
skyrius,
Viešųjų
pirkimų
skyrius,

Bus išvengta
interesų konflikto,
padidės
visuomenės
pasitikėjimas
savivaldybės
institucijomis.
Kartą per ketvirtį
parengta
apibendrinta
informacija apie
Joniškio rajono
savivaldybės
tarybos narius,
savivaldybės
administracijoje,
savivaldybės
įstaigose ir
įmonėse
dirbančių asmenų
nusišalinimo ir
nušalinimo
atvejus
Viešųjų pirkimų
procedūrose
dalyvauja
darbuotojai,
pasirašę
konfidencialumo
pasižadėjimą,
nešališkumo

Informacija skelbiama Joniškio rajono
savivaldybės administracijos interneto
svetainėje
http://www.joniskis.lt/lit/Privatusinteresai
Nusišalinimų atvejų savivaldybės
įstaigose nebuvo

Joniškio rajono savivaldybės
administracijoje Viešųjų pirkimų
procedūrose dalyvauja darbuotojai,
pasirašę konfidencialumo
pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją
ir deklaravę privačius interesus – 100
proc. Privačių interesų deklaracijos
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9.

interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatyme nustatyta
pareiga deklaruoti
privačius interesus
viešojo pirkimo
komisijos nariams,
asmenims,
perkančiosios
organizacijos vadovo
paskirtiems atlikti
supaprastintus
pirkimus, ir viešųjų
pirkimų procedūrose
dalyvaujantiems
ekspertams

pirkimų tarnybos kartu
su Vyriausiąja
tarnybinės etikos
komisija nustatytos
formos nešališkumo
deklaraciją ir deklaravo
privačius interesus

savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

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
Nuolat
administracijos
Kanceliarijos
skyrius,
savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

deklaraciją ir
deklaravę
privačius
interesus (100
proc.)

skelbiamos savivaldybės interneto
svetainėje.

Interneto
svetainėje
skelbiama
informacija apie
darbuotojų
tarnybines
komandiruotes,
nurodant
komandiruotės
tikslą, išlaidas bei
rezultatą

Informacija skelbiama Joniškio rajono
savivaldybės interneto svetainėje
http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-webservisai/vtdkomandiruoteslist598.html

23 (iš 31) savivaldybės įstaigose
viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja
darbuotojai, pasirašę
konfidencialumo pasižadėjimą,
nešališkumo deklaraciją ir deklaravę
privačius interesus – 100 proc.

6 (iš 31) savivaldybės įstaigų
interneto svetainėse skelbia
informacija apie darbuotojų tarnybines
komandiruotes, nurodant
komandiruotės tikslą, išlaidas bei
rezultatą

6
11.

Viešųjų pirkimų
organizavimo
taisyklėse
nenumatytos ir
neatskirtos pirkimuose
dalyvaujančių
subjektų funkcijos

Viešųjų pirkimų
procese atskirti
pirkimuose
dalyvaujančių subjektų
funkcijas, užtikrinti,
kad tie patys asmenys
nedalyvautų formuojant
prekių, paslaugų ir (ar)
darbų poreikį, derinant
pirkimų paraiškas,
vykdant
(organizuojant)
viešuosius pirkimus,
kontroliuojant pirkimo
sutarčių vykdymą

Savivaldybės
Iki 2018 metų
administracijos pabaigos
Viešųjų
pirkimų
skyrius,
savivaldybės
įstaigų ir
įmonių
vadovai

Viešųjų pirkimų
procese atskirtos
pirkimuose
dalyvaujančių
subjektų
funkcijos,
užtikrinta, kad tie
patys asmenys
nedalyvautų
formuojant
prekių, paslaugų
ir (ar) darbų
poreikį, derinant
pirkimų
paraiškas,
vykdant
(organizuojant)
viešuosius
pirkimus,
kontroliuojant
pirkimo sutarčių
vykdymą.
Parengtas teisės
aktas arba
patikslinta
Viešųjų pirkimų
organizavimo
tvarka

Priimtas Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymas
dėl asmenų, dalyvaujančių
viešuosiuose pirkimuose, funkcijų
20 (iš 31) savivaldybės įstaigų priėmė
teisės aktus dėl asmenų, dalyvaujančių
viešuosiuose pirkimuose, funkcijų
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12.

Nepakankamas
savivaldybės
bendruomenės narių
pilietinės sąmonės
lygis ir nepakantumas
korupcijai

Organizuoti
antikorupcinės kultūros
ugdymo dienas,
savaites, Tarptautinės
antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti
šalies ir regiono lygiu
skelbiamuose
konkursuose
antikorupcijos tema

Savivaldybės
Kiekvienais
administracijos metais
darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Švietimo
kultūros ir
sporto skyrius,
savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai

Įstaigų, kuriose
buvo organizuoti
renginiai, skaičius,
dalyvių skaičius.

14 įstaigų organizuoti renginiai,
dalyvių – 683
Tarptautinės antikorupcijos dienos
proga Joniškio rajono savivaldybės
administracija ir Joniškio „Saulės“
pagrindinės mokykla gruodžio
mėnesio pradžioje
organizavo antikorupcijos žinių ir
kūrybos
viktoriną „Būkime sąžiningi!“ (40
dalyvių)
Joniškio „Aušros“ gimnazijos
antrų klasių mokiniai piešė skaidrumo
vėliavas (80 dalyvių)
Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinėje
mokykloje organizuotos 1-10 klasių
moksleiviams valandėlės „Kas yra
korupcija, kur ji pasireiškia? Kokios
korupcijos atsiradimo priežastys?“ (96
dalyviai)
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės
mokykloje vyko 5–10 klasių
mokiniams istorijos pamokos
antikorupcine tema (84 dalyviai)
Joniškio kultūros centre organizuota
paskaita „Korupcijos pasireiškimo
tikimybė“ (50 dalyvių)
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos
centre organizuotas darbuotojų
susirinkimas antikorupcine tema (10
dalyvių)
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Joniškio r. Skaisgirio gimnazijoje
vykdyta akcija „Skaidrumo vėliavos“
Joniškio r. Švietimo centre
organizuotas seminaras „Korupcijos
prevencija, kontrolė ir atsakomybė“
(20 dalyvių)
Organizuota paskaita „Visuomenės
antikorupcinis švietimas ir
informavimo užtikrinimas“ (13
dalyvių)
Žagarės specialiojoje mokykloje
organizuoti renginiai, skirti
Tarptautinei antikorupcijos dienai
paminėti:
2-4 pradinėse klasėse vyko pokalbis
„Ką reiškia žodis „Korupcija“? (6
dalyviai)
7-8 klasių mokiniai organizavo klasės
valandėlę tema „Piktnaudžiavimas.
Kas yra nelegalu?“ (13 dalyvių);
9-10 klasių mokiniai kūrė plakatą
„Korupcijai – NE“ (10 dalyvių);
5-6 klasių mokiniai kūrė situacijas,
kaip duodama pakiša (7 dalyviai);
Socialinių įgūdžių klasės mokiniai
klasės valandėlės metu aptarė „Ar
egzistuoja vis dar pakyšos?“ (27
dalyviai)
Joniškio r. vaiko ir šeimos gerovės
centre organizuotas protų mūšis
korupcijos tema (10 dalyvių)
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Žagarės vaikų lopšelis-darželis
„Vyšniukas“ pravesta paskaita
„Korupcijos prevencija, kontrolė ir
atsakomybė“ (17 dalyvių)
Joniškio r. Žagarės gimnazijoje
išleistas stendas antikorupcine tema,
mokiniai rašė atvirlaiškius „Vokelis ne
kyšiams, o Jūsų šventiniams
linkėjimams“. Mokiniai peržiūrėjo ir
aptarė filmukus, diskutavo
antikorupcine tema (200 dalyvių)
13.

Asmenys,
Organizuoti viešas
nemotyvuoti pranešti
prevencines, švietimo
apie korupcijos
veiklas korupcijos tema
atvejus, per mažai
informuojami apie
galimus pranešimo
apie korupcijos atvejus
būdus

14.

Nepakankamas
darbuotojų
antikorupcinis
sąmoningumas ir
netolerancija
korupcijos reiškiniams

Organizuoti
savivaldybės tarybos
narių, savivaldybės
administracijos,
savivaldybės įstaigų
darbuotojų kursus,

Antikorupcijos Nuolat
komisija,
savivaldybės
administracijos
darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
savivaldybės
įstaigų, įmonių
vadovai
Savivaldybės
Kasmet
meras,
savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos
skyrius,

Įgyvendinta vieša
antikorupcinė
veikla.
Veiklos tema,
trukmė, dalyvių
skaičius

Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešoji bibliotekoje
Tarptautinei antikorupcijos dienai
paminėti parengta informacinė
priemonė bibliotekos lankytojams
”Korupcijos prevencijos ABC : ką
reikia žinoti". Informacija paviešinta
bibliotekos Facebook paskyroje,
lankstinukai gruodžio mėnesį buvo
dalinami bibliotekos lankytojams (100
dalyvių)

Kursuose,
mokymuose
dalyvavusių
asmenų skaičius,
kursų, mokymų
valandų skaičius,
tenkantis vienam

Kursus išklausiusių darbuotojų
skaičius – 32
Kursų valandų skaičius tenkantis
vienam klausytojui – 4,4 akad. val.
Savivaldybės atstovai dalyvavo
diskusijoje ,,Kaip sukurti veiksmingą
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mokymus, susijusius su
antikorupcine veikla

įstaigų, įmonių
vadovai

kursus
išklausiusiam
asmeniui

kovos su korupcija programą“ – 2/ 2
val.
ir konferencijoje „Atsparumo
korupcijai priemonės ir įrankiai:
tarptautinės patirties pritaikymo
galimybės“ – 2/ 8 val.
Ąžuoliukas. Joniškio „Aušros“
gimnazija
Seminaras-diskusija „Antikorupcinis
švietimas“ – 20 darbuotojų/4 val.
VšĮ Joniškio r. savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotis Seminaras
„Viešųjų ir privačių interesų konfliktų
situacijos„ – 2 /8 val.
VšĮ Joniškio pirminės sveikatos
priežiūros centras
Seminaras-diskusija „Korupcija ir jos
prevencija sveikatos apsaugos
sektoriuje“ – 1/ 4 val.
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras

Seminaras-diskusija „Kaip matuosime
skaidrumą sveikatos sektoriuje per
ateinančius 10-imt metų“ – 3 /4 val.
Diskusija : Dalinamės gerąja praktika
– 2 darbuotojai/ 4 val.
Parengė
Kanceliarijos skyriaus vedėja

