INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 M. I PUSMETYJE
Programos Problema
Eil. Nr.
2.

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

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Rezultato pasiekimas

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

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

Vykdoma
Asmenų, siekusių eiti pareigas,
kai kreiptis į STT informacijos
yra privaloma – 4.
Joniškio rajono savivaldybės
mero kreipimasis
–3
(dėl asmens į VšĮ Joniškio
ligoninės vyr. gydytojo
pareigas, VšĮ Joniškio
poliklinikos direktoriaus
pareigas ir Joniškio rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktoriaus
pareigas)
Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos direktoriaus
kreipimasis – 1
(dėl asmens į direktoriaus
pavaduotojo pareigas).

7.

Nepakankamas
visuomenės
pasitikėjimas

Skelbti interneto svetainėje
informaciją apie savivaldybės
tarybos narių, savivaldybės
administracijos, savivaldybės

Savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos skyrius,

Kas ketvirtį

Vykdoma
Informacija skelbiama
savivaldybės interneto
svetainėje

8.

savivaldybės
įstaigomis

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 įstaigų ir
įmonių vadovai

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

Užtikrinti, kad pirkimo
procedūrose dalyvautų ar su
pirkimu susijusius sprendimus
priimtų darbuotojai, kurie prieš tai
pasirašė konfidencialumo
pasižadėjimą, Viešųjų pirkimų
tarnybos kartu su Vyriausiąja
tarnybinės etikos komisija
nustatytos formos nešališkumo
deklaraciją ir deklaravo privačius
interesus

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

Nuolat

Vykdoma
Viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvauja darbuotojai, pasirašę
konfidencialumo pasižadėjimą,
nešališkumo deklaraciją ir
deklaravę privačius interesus
(100 proc.)

9.

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

14.

Nepakankamas
darbuotojų
antikorupcinis
sąmoningumas ir
netolerancija
korupcijos reiškiniams

Organizuoti savivaldybės tarybos
narių, savivaldybės
administracijos, savivaldybės
įstaigų darbuotojų kursus,
mokymus, susijusius su
antikorupcine veikla

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

Kasmet

Vykdoma
Interneto svetainėje sukurta
nuoroda į Valstybės tarnybos
departamento svetainėje
skelbiamą informaciją apie
darbuotojų tarnybines
komandiruotes. Skelbiamas
komandiruotės tikslas, išlaidos
bei rezultatas.
Vykdoma
Kursus išklausiusių darbuotojų
skaičius – 40
Kursų valandų skaičius
tenkantis vienam klausytojui –
3 akad. val.
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai
dalyvavo viešojo ir privataus
verslo diskusijoje ,,Atsparumo
korupcijai užtikrinimas
vykdant viešuosius pirkimus“ –
2/4 val.
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai
dalyvavo mokymuose ,,Teisės
aktų projektų antikorupcinis
vertinimas“ – 2/8 val.
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos, UAB Joniškio
butų ūkio, UAB Joniškio
autobusų parko, UAB

„Joniškio vandenys“
darbuotojai
dalyvavo mokymuose tema
„Antikorupcinės aplinkos
kūrimas valstybės ir
savivaldybės įstaigoje“ – 4/8
val.
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai
dalyvavo susitikime-diskusijoje
„Kooperuotų studijų rezultatai
ir iššūkiai“ – 2/2 val.
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai ir
savivaldybės įstaigų atstovai
dalyvavo diskusijoje
,,Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas“ – 30/2
val.
___________________________

