INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2015 M.
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 tikslinių grupių (Joniškio rajono savivaldybės gyventojų ir Joniškio rajono savivaldybės institucijų valstybės tarnautojų bei
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą.
1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinę kontrolę.
2 uždavinys. Nustatyti respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į Joniškio savivaldybės institucijas.
Eil. Problema
Priemonė
Vykdytojas (Įvykdymo Laukiamo rezultato
Rezultato pasiekimas
Nr.
ai)
terminas
vertinimo kriterijai
1.

Antikorupcijos
komisija
nedalyvauja
parenkant sritį,
kurioje tikslinga
nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę

2.

Neužtikrinamas
Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymo 9

Savivaldybės veiklos
sritį, kurioje būtų
tikslinga nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę, motyvuotai
parinkti Antikorupcijos
komisijoje, įvertinus
atliktų tyrimų ar
apklausų rezultatus,
audito medžiagą, gautus
skundus ar pranešimus,
kitą teisėtai gautą
informaciją apie
savivaldybės įstaigų
veiklą
Kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą dėl
informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti
arba einantį

Savivaldybės
administracijos
valstybės
tarnautojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Antikorupcijos
komisija

Kiekvienais
metais iki
liepos 31 d.

Parinktos sritys, kuriose
tikslinga nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę.
Priimtas savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymas dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymo Joniškio rajono
savivaldybėje

2015 m. liepos 23 d.
vykusiame
Antikorupcijos komisijos
posėdyje svarstytas
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo
2015 metais atlikimas,
pateikti siūlymai
savivaldybės
administracijos
direktoriui dėl veiklos
sričių, kuriose tikslinga
nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę

Savivaldybės
meras,
savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės

Privaloma
tvarka,
numatant
priimti į
nurodytas
pareigas

Korupcijos tikimybės
sumažėjimas priimant į įstaigą
nepriekaištingos reputacijos
asmenis. Asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų

Asmenų , siekusių eiti
pareigas kai kreiptis į
STT informacijos yra
privaloma, skaičius -6,
Kreipimųsi skaičius – 6.
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straipsnio
nuostatų
įgyvendinimas

savivaldybės įstaigoje
įstaigų vadovai
ar įmonėje pareigas,
numatytas Korupcijos
prevencijos įstatymo 9
straipsnio 6 dalyje ir
patvirtintas Joniškio
rajono savivaldybės
tarybos 2011 m.
gruodžio 15 d.
sprendimu Nr. T-203
(kartu su pakeitimais,
padarytais 2012 m.
lapkričio 22 d.
sprendimu Nr. T-224,
2014 m. balandžio 30 d.
sprendimu Nr. T-62 ir
2014 m. rugpjūčio 27
d. sprendimu Nr. T119)

tarnybą informacijos yra
privaloma, skaičius.
Kreipimųsi skaičius

1. Joniškio rajono
savivaldybės mero
kreipimaisi – 2 (dėl
asmens į Joniškio rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus pareigas,
dėl asmens į Joniškio
rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojo
pareigas)
2. Joniškio rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus kreipimaisi
– 1 (dėl asmens į
uždarosios akcinės
bendrovės Joniškio
autobusų parko
direktoriaus pareigas)
3. Joniškio savivaldybės
įstaigų vadovų
kreipimaisi – 3 (dėl
asmens į Joniškio Mato
Slančiausko
progimnazijos
direktoriaus pavaduotojo
ūkio reikalams pareigas,
dėl asmens į Žagarės
gimnazijos neformalaus
ugdymo skyriaus vedėjo

3

pareigas, dėl asmens į
Joniškio r. ,,Saulės“
pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojo
dienos užimtumo centrui
pareigų).
3.

Informacijos
trūkumas siekiant
įvertinti Joniškio
rajono
savivaldybės
antikorupcinę
aplinką

Atlikti visuomenės
nuomonės tyrimą

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę,
Antikorupcijos
komisija,
Kultūros ir
viešųjų ryšių
skyrius

Kiekvienais
metais iki
gruodžio
mėnesio 31
d.

Nustatytas požiūris į korupciją,
įvertintas antikorupcinis
potencialas, nustatyta
korupcinė patirtis, korupcijos
paplitimas, labiausiai
korupcijos paveiktos sritys

Planuojama atlikti 2016
ir 2017 m.

Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės
mechanizmą Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.
2. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc.
3. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas ir manančių, kad toks atlygis padėjo išspręsti
jų problemą, sumažėjimas 10 proc.
4. Interneto svetainėje nuolat atnaujinama informacija apie socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą.
1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
2 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę.
3 uždavinys. Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
4.
Neužtikrinamas
Pakeisti Joniškio
Teisės ir
2015 m. IV
Parengtas ir priimtas Įvykdyta.
Antikorupcijos
rajono
metrikacijos skyrius ketvirtis
teisės aktas
Joniškio rajono
komisijos dalyvavimas savivaldybės
savivaldybės tarybos
atliekant savivaldybės
tarybos veiklos
veiklos reglamento
institucijų parengtų
reglamentą,
pakeitimas patvirtintas
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teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą

5.

6.

patvirtintą Joniškio
rajono
savivaldybės
tarybos 2011 m.
gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T81, ir nustatyti
Antikorupcijos
komisijos
dalyvavimo,
atliekant
savivaldybės
institucijų parengtų
teisės aktų projektų
antikorupcinį
vertinimą, tvarką
Neužtikrinamas Teisės
Teisės aktų
aktų projektų
projektų
antikorupcinio vertinimo antikorupcinio
taisyklių, patvirtintų
vertinimo pažymas
Lietuvos Respublikos
skelbti Teisės aktų
Vyriausybės 2014 m.
informacinėje
kovo 12 d. nutarimu Nr. sistemoje
243, 13 punkto nuostatų
taikymas
Nepakankamas
Savivaldybės
visuomenės
interneto svetainėje
informavimas apie
skelbti socialinio
socialinio būsto ir
būsto fondo
savivaldybės būsto
informaciją (pvz.
administravimą ir
būsto adresas,
nuomą
plotas, specifika ir
kt.) ir nurodyti
socialinio būsto

2015 m. lapkričio 12 d.
sprendimu Nr. T-203,
įteisinta nuostata dėl
Antikorupcijos komisijos
dalyvavimo atliekant
savivaldybės institucijų
parengtų teisės aktų
projektų antikorupcinį
vertinimą

Kanceliarijos skyrius Nuolat

Paskelbtų teisės aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo pažymų
procentas

100 proc. (įvertinta
teisės aktų projektų – 15,
paskelbta antikorupcinio
vertinimo pažymų – 15)

Infrastruktūros
skyrius

Nuolat atnaujinama
ir skelbiama aktuali
socialinio būsto
nuomos informacija

Atnaujinama ir
savivaldybės interneto
svetainėje skelbiama
aktuali socialinio būsto
fondo informacija,
nurodoma informacija
apie socialinio būsto
nuomos sutarčių
sudarymo ir pabaigos

Kas ketvirtį
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nuomos sutarčių
datas
sudarymo ir
pabaigos datas
7.
Nepakankamas
Skelbti interneto
Savivaldybės
Kas ketvirtį
Bus išvengta interesų Informacija skelbiama
visuomenės
svetainėje
administracijos
konflikto, padidės
savivaldybės interneto
pasitikėjimas
informaciją apie
Kanceliarijos
visuomenės
svetainėje
savivaldybės įstaigomis savivaldybės
skyrius,
pasitikėjimas
tarybos narių,
savivaldybės įstaigų
savivaldybės
savivaldybės
vadovai
institucijomis.
administracijos
Nusišalinimo atvejų
valstybės
skaičius
tarnautojų
nusišalinimus nuo
dalyvavimo
rengiant, svarstant
ir priimant
sprendimus,
vykdant jiems
pavestas užduotis,
kad būtų išvengta
viešųjų ir privačių
interesų konflikto
Tikslas – mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Asmenų, užsakiusių administracinę paslaugą elektroniniu būdu, padidėjimas 30 proc.
2.
Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad juos tenkino savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminas,
padidėjimas 10 proc.
Uždavinys. Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis
8.
Nepakankamas
Skatinti gyventojus Savivaldybės
Nuolat
Suteiktų elektroninių Suteiktų elektroninių
naudojimasis
naudotis
administracijos
paslaugų procentas
administracinių paslaugų
elektroniniu būdu
elektroniniu būdu
padaliniai, teikiantys
procentas – 0,72
teikiamomis viešosiomis teikiamomis
administracines
Iš viso suteikta
ir administracinėmis
viešosiomis ir
paslaugas,
administracinių paslaugų
paslaugomis
administracinėmis savivaldybės įstaigų
– 34220

6

paslaugomis

vadovai

Visi statybą leidžiantys
dokumentai ir rašytiniai
pritarimai statinio
projektui yra išduodami
per informacinę sistemą
„Infostatyba“ (100 proc.)
– 227;
„Mepis“ sistema
suteikta paslaugų – 7
atvejai,
,,Spiss“ sistema suteikta
administracinių paslaugų
– 14
J. Avyžiau viešojoje
bibliotekoje viešosios
paslaugos teikiamos LIBIS
(Lietuvos integrali
bibliotekų informacijos
sistema) sistema:

- Knygų ir kitų leidinių
skolinimas (išdavimas) į
namus. Elektroniniu
būdu užsakyti 177
leidiniai, tai sudaro 0,14
proc. visų išduotų
leidinių į namus.
2. Informacinės
užklausos. Elektroniniu
būdu atsakyta į 176
užklausas, tai 3,2 proc.
nuo visų atsakytų
užklausų.
3. Virtualūs
apsilankymai per
bibliotekos interneto
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Užtikrintas asmenų
prašymų suteikti
administracinę
paslaugą
nagrinėjimas,
sprendimų
priėmimas teisės aktų
nustatyta tvarka ir iki
numatytų terminų
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, padidėjimas 10 proc.
2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.
3. Pranešimų, susijusių su korupcija, užfiksavimas.
1 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
2 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas.
10. Nepakankamas
Organizuoti
Savivaldybės įstaigų Kiekvienais
Įstaigų, kuriose buvo Dalyvauta rajoniniame 7
savivaldybės
antikorupcinės
vadovai,
metais
organizuoti renginiai, klasių mokinių renginyje
bendruomenės narių
kultūros ugdymo
savivaldybės
skaičius, dalyvių
„Mes prieš rūkymą ir
pilietinės sąmonės lygis dienas, savaites,
administracijos
skaičius
korupciją“, kurį
ir nepakantumas
Tarptautinės
Švietimo ir sporto
organizavo Joniškio
korupcijai
antikorupcijos
skyrius, Kultūros ir
„Saulės“ pagrindinėje
dienos renginius,
viešųjų ryšių skyrius
mokykla.
dalyvauti šalies ir
Dalyvauta Šiaulių
regiono lygiu
universitete
skelbiamuose
organizuotoje apskritojo
konkursuose
stalo diskusijoje
antikorupcijos
„Jaunimo antikorupcinis
tema
ugdymas: patirtys ir
naujos galimybės"
9.

Nepakankamai
kontroliuojamas
prašymų suteikti
administracinę paslaugą
nagrinėjimas

Periodiniai
tikrinimai

Savivaldybės
Ne rečiau kaip
administracijos
kartą per
Kanceliarijos skyrius metus

svetainę – 11741, tai
sudaro 9 proc.
stacionarių apsilankymų
Planuojama vykdyti
2016 ir 2017 m.
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11.

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

Informacijos
sklaida interneto
svetainėje,
spaudoje, plakatų,
specialių leidinių
kūrimas

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės
administracijos
struktūriniai
padaliniai,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Nuolat

Gyventojai sugeba
identifikuoti interesų
konfliktus,
korupcines situacijas,
padidėjęs asmenų
informuotumas

12.

Nepakankamai
užtikrintas Korupcijos
prevencijos programos
priemonių vykdymo
viešumas, informacijos
aktualumas

Antikorupcijos
komisija,
savivaldybės įstaigų
vadovai

Informaciją
tikslinti ne
rečiau kaip
kartą per
ketvirtį

Ataskaitų, skelbimų
skaičius

13.

Nepakankamai

Savivaldybės
interneto svetainės
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“ tikslinti
informaciją, skelbti
teisės aktų
nustatyta tvarka
užfiksuotus
korupcijos faktus ir
ataskaitą apie
Korupcijos
prevencijos
programos
priemonių plano
įgyvendinimą
Įtraukti visuomenę

Antikorupcijos

Kasmet

Visuomenės

Joniškio miete vyko
socialinė akcija, kurios
metu Joniškio Algimanto
Raudonikio meno
mokyklos atviro jaunimo
centro atstovės miesto
gyventojams dalijo
spalvingus kalendoriukus
su antikorupciniu
logotipu ir Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos
informacija, kuri gali
būti naudinga siekiant
pranešti apie pastebėtus
korupcinio pobūdžio
nusikaltimus
Sistemingai atnaujinta
savivaldybės interneto
svetainės skyriaus
„Korupcijos prevencija“
informacija apie
Antikorupcijos komisijos
posėdžius, Korupcijos
prevencijos programos
priemonių įgyvendinimą,
priimtus teisės aktus.
Paskelbta 10 aktualių
informacijų

2015 m. nevykdyta,
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įtraukiama visuomenė į
antikorupcinę veiklą

į diskusijas
antikorupcine tema
savivaldybės
interneto svetainėje
(komentarų ir
kitomis formomis)

14.

Nepakankamas
darbuotojų
antikorupcinis
sąmoningumas ir
netolerancija korupcijos
reiškiniams

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

15.

Atliekant norminių
teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą
nenustatomos
antikorupciniu požiūriu
rizikingos teisės akto
projekto nuostatos

Organizuoti
savivaldybės
tarybos narių ir
savivaldybės
administracijos
darbuotojų kursus
dėl teisės aktų
projektų vertinimo
valstybės

komisija,
savivaldybės
administracijos
Kultūros ir viešųjų
ryšių skyrius,
savivaldybės įstaigų
vadovai
Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas,
įstaigų vadovai

Mero padėjėjas,
savivaldybės
administracijos
Kanceliarijos skyrius

susidomėjimas
antikorupcine tema,
komentarų skaičius

planuojama vykdyti
2016 ir 2017 m.

Kasmet

Kursuose
dalyvavusių asmenų
skaičius,
kursų valandų
skaičius, tenkantis
vienam kursus
išklausiusiam
asmeniui

Kasmet

Kursus išklausiusių
savivaldybės tarybos
narių ir savivaldybės
administracijos
darbuotojų skaičius.
Kursų valandų
skaičius, tenkantis
vienam kursus
išklausiusiam

Kursus išklausiusių
darbuotojų skaičius – 5
Kursų valandų skaičius
tenkantis vienam
klausytojui – 4 akad. val.
(seminaras-diskusija
„Korupcija ir jos
prevencija vietos
savivaldoje“ – 2/4 val.,
diskusija „Jaunimo
antikorupcinis ugdymas:
patirtys ir naujos
galimybės" – ¼ val.,
seminaras „Korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimas
savivaldybėse“ – 2/4
val.)
2015 m. nevykdyta,
planuojama vykdyti
2016 ir 2017 m.
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korupcijos,
socialiniu,
ekonomikos,
finansų ir kitais
požiūriais

asmeniui

___________________________

