JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020
METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
Savivaldybėje įgyvendintos Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos
prevencijos programos priemonių plane numatytos priemonės, pasiekti numatyti tikslai.
Iš numatytų įgyvendinti 14 korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinta 12. Įgyvendintos
šios priemonės:
1. kasmet atliktas Savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir korupcijos pasireiškimo tikimybės jose įvertinimas
(1 priemonė).
2018
metais
analizuotos
ir
vertintos
Savivaldybės
administracijos
ir
savivaldybės įstaigų gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo, atsiskaitymo
paramos teikėjams ir interesų konfliktų valdymo Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės
įstaigose sritys.
2019 metais analizuotos ir vertintos Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno
kolektyvų, sportininkų ir trenerių skatinimo ir interesų konfliktų valdymo savivaldybės įstaigose
sritys.
2020 metais analizuotos ir vertintos viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, vykdymo kontrolės
ir priežiūros savivaldybės įstaigose ir įmonėse ir žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo,
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo sritys.
Savivaldybės išvados pateiktos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;
2. nustatyta tvarka kreiptasi 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 (2 priemonė);
3. savivaldybės įstaigose, įmonėse paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir
kontrolės funkcijų vykdymą. Informacija apie atsakingą asmenį skelbiama savivaldybės įstaigos,
įmonės interneto svetainėje (4 priemonė);
4. Savivaldybės administracijoje 2019 metais nustatytas atsparumo korupcijai lygis, rezultatai
paskelbti viešai Savivaldybės interneto svetainėje (5 priemonė).
5. parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
elgesio kodeksas, reglamentuojantis darbuotojų elgesio principus, kurių privaloma laikytis vykdant
teisės aktų nustatytas pareigas ir funkcijas bei teikiant administracines paslaugas, kurti kūrybingą ir
geranorišką aplinką, ugdyti bendradarbiavimu ir tarpusavio supratimu paremtus santykius, didinti
visuomenės pasitikėjimą viešojo sektoriaus atstovais, gerinti viešojo administravimo kokybę (6
priemonė);
6. siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės institucijomis, kartą per ketvirtį
parengta ir apibendrinta informacija apie Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės
administracijoje, savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo
atvejus (7 priemonė);
7. užtikrinama, 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 (8 priemonė);
8. siekiant gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti informacijos
gyventojams sklaidą administracinių paslaugų teikimo aprašymai nuolat aktualizuojami Viešųjų ir
administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS), taip pat

Savivaldybės interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į minėtoje sistemoje paskelbtą
administracinės paslaugos teikimo aprašymą. Viešųjų paslaugų aprašymai savivaldybės įstaigų ir
įmonių interneto svetainėse neskelbiami, kadangi PASIS, kurios valdytoja yra Vidaus reikalų
ministerija, nėra įdiegtų funkcionalumų, nėra vienodos politikos šioje srityje (10 priemonė);
9. siekiant stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą, priimti
teisės aktai, kuriuose numatyta, kad tie patys asmenys nedalyvautų formuojant prekių, paslaugų ir
(ar) darbų poreikį, derinant pirkimų paraiškas, vykdant (organizuojant) viešuosius pirkimus,
kontroliuojant pirkimo sutarčių vykdymą (11 priemonė);
10. 2018–2020 metais organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginiai, akcijos, kurių
tikslas ugdyti gebėjimus kurti ir meninės raiškos priemonėmis atskleisti nepakantumą korupcijai ir
jos apraiškoms – kyšininkavimui, papirkimui, piktnaudžiavimui tarnyba, didinti antikorupcinio
švietimo sklaidą ir skatinti Savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. Organizuotos
viešos prevencinės, švietimo veiklos korupcijos tema. Tarptautinės antikorupcijos dienos proga
Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracija
ir rajono ugdymo įstaigos
organizavo antikorupcijos žinių ir kūrybos viktorinas, konkursus.
Savivaldybės atstovai skaitė pranešimus, dalinosi patirtimi Šiauliuose vykusioje diskusijoje
„Interesų konfliktų ir nepotizmo valdymas, etikos standartų laikymasis – priemonės, padedančios
užtikrinti korupcijai atsparią aplinką“ ir Skaidrumo akademijos renginyje „Antikorupcinė politika
savivaldoje: iššūkiai ir galimybės“ (12 ir 13 priemonės).
Nuolat organizuoti Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, savivaldybės
įstaigų darbuotojų mokymai interesų konfliktų valdymo, antikorupcinės aplinkos kūrimo, atsparumo
korupcijai lygio vertinimo, nulinės tolerancijos korupcijos politikos plėtojimo sveikatos priežiūros
įstaigose temomis ir kt. (14 priemonė).
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