JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Ţin.,
2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Ţin., 2002, Nr. 10-355;
2009, Nr. 60-2346), Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa, patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-27, kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, Komisijos darbo reglamentu.
Pagrindinis Komisijos 2010 m. veiklos uţdavinys buvo uţtikrinti tinkamą Joniškio rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos programos prieţiūrą ir programos priemonių įgyvendinimo
administravimą.
Posėdžiai
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal reikalą sušaukti 5 Komisijos posėdţiai, juose apsvarstyti 6
klausimai.
Komisija:
aptarė Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-144
patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008–2010
metų priemonių plano vykdymą, informaciją pateikė savivaldybės tarybai ir paskelbė savivaldybės
interneto svetainėje;
aptarė savo 2009 metų veiklą ir nustatyta tvarka atsiskaitė savivaldybės tarybai;
koordinavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos darbo
grupės Joniškio rajono savivaldybės 2010-2011 metų korupcijos prevencijos programai ir jos
įgyvendinimo priemonių planui parengti darbą ir aprobavo parengtą projektą;
apibendrino Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos
programos priemonių vykdymo 2010 m. I pusmetyje ataskaitas, informaciją paskelbė savivaldybės
interneto svetainėje;
svarstė Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos persiųstą anoniminį
kreipimąsi ir priėmė sprendimą inicijuoti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birţelio 18
d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl nebaigto statyti pastato, skirto Joniškio psichikos centrui, pirkimo“
paskesnįjį antikorupcinį vertinimą.
Komisija tikrino kas antrą mėnesio antradienį Pranešimų ir pasiūlymų administravimo ir
korupcijos prevencijos klausimais dėţutės, įrengtos savivaldybės administracijos I aukšto fojė,
turinį. Pranešimų negauta nei dėţutėje, nei elektroniniu paštu.

2

Komisijos siūlymu į 2010 m. balandţio–geguţės mėnesiais savivaldybės administracijos
organizuotos anoniminės apklausos apie asmenų aptarnavimo kokybę ir jų prašymų nagrinėjimą
anketą buvo įtrauktas klausimas, ar savivaldybės administracijos darbuotojas uţuominomis arba
kitaip leido suprasti, kad uţ palankų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą turėtų jam
atsidėkoti. Teigiamai atsakė 13,6 proc. respondentų, 81,8 proc. atsakė neigiamai, 4,6 proc. neatsakė.
Iš atsakymų į kitus anketos klausimus galima spręsti, kad ţmogus atsako „taip“ vien todėl, kad su
juo buvo netinkamai elgiamasi: nebuvo suteikta išsami informacija, nebuvo geranoriškai išaiškintos
procedūros, nebuvo suteikta administracinė ar viešoji paslauga, neišspręsta jo problema.
Visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais
Rajono mokyklose antikorupcinio ugdymo elementai integruoti į dėstomas disciplinas:
pilietinį ugdymą, politologiją, ekonomiką. Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti mokyklose
vyko pokalbiai klasėse, buvo kuriami plakatai, ketureiliai, šūkiai, atvirukai, lankstinukai, rašomi
rašiniai, organizuojami susitikimai su Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos
atstovais.
Gruodţio 14 dieną Antikorupcijos komisija organizavo diskusiją „Apie korupcijos reiškinį
visuomenėje ir kaip padaryti korupcijos prevenciją savivaldybėje veiksmingesnę“. Joje dalyvavo
STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Marijus Macis, to paties
poskyrio vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė. Į diskusiją buvo pakviesti Joniškio rajono
nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų atstovai. Diskusijos dalyviai galėjo susipaţinti su
Skaistgirio vidurinės mokyklos ir Ţagarės gimnazijos moksleivių piešiniais antikorupcijos tema.
Komisija visuomenei skelbė ir pagal reikalą atnaujino informaciją korupcijos prevencijos
klausimais savivaldybės interneto svetainėje adresu www.joniskis.lt/Korupcijos prevencija.
Mokymas, bendradarbiavimas
Komisijos narių ir savivaldybės tarybos narių grupė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime
vykusioje konferencijoje „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų įgyvendinimas savivaldos institucijose“, kurią surengė Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija. Konferencijos dalyviai buvo supaţindinti su
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo
problematika, tarnybinės etikos normų paţeidimais ir jų prevencijos galimybėmis, Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos vykdoma deklaruotų privačių interesų analize.
Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinės grupės „Uţ piliečių talką kuriant Lietuvą be
korupcijos“ Šiaulių rajono savivaldybėje surengtame išvaţiuojamajame posėdyje „Kova su
korupcija savivaldoje“ dalyvavo du mūsų savivaldybės atstovai. Susipaţinta su antikorupcine veikla
Šiaulių apskrities savivaldybėse.
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Komisijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos
surengtoje konferencijoje „Korupcijos prevencija – skaidrumo link“, skirtoje Tarptautinei
antikorupcijos dienai paminėti. Konferencijoje buvo aptartos galimos prieţastys, dėl kurių Lietuvos
savivaldybėse veikiančių Antikorupcijos komisijų darbas daţnai neduoda laukiamų rezultatų ir
kokios priemonės galėtų padėti komisijoms maţinti korupcijos pasireiškimo galimybes
savivaldybėse, taip pat pasiūlymai dėl esamų korupcijos prevencijos priemonių veiksmingesnio
taikymo ar galimo teisinio reglamentavimo tobulinimo.
Korupcijos prevencijos klausimais Komisija konsultavosi su STT Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyriu, dalijosi savo patirtimi su savivaldybėje apsilankiusiais Pakruojo
rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nariais.
Veiklos problemos
1. Nereglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais savivaldybių antikorupcijos komisijų
veikla.
2. Prieštaringas visuomenės poţiūris į korupciją, pakantumas korupcijai ir neaktyvumas
antikorupcinėje veikloje.
3. Komisijos nariai dėl didelio uţimtumo tiesioginiame darbe negali skirti pakankamai laiko
darbui komisijoje.
2011 metų veiklos prioritetai
Pagal kompetenciją uţtikrinti tinkamą Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų
korupcijos prevencijos programos prieţiūrą, programos priemonių įgyvendinimo administravimą ir
atnaujinimą. Svarbiausiomis korupcijos prevencijos priemonėmis laikytina – politinė atsakomybė,
efektyvus savivaldybės administravimas ir kokybiškas paslaugų teikimas, antikorupcinio švietimo
sklaida ir pilietinės visuomenės aktyvumas.
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