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2010–2011 metų korupcijos
prevencijos programos
priedas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

I. KORUPCIJOS PREVENCIJA

1.

2.

3.

1 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (KORUPCIJOS RIZIKĄ)
Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės
Kiekvienų
Nustatytos konkrečios
savivaldybės įstaigose ir veiklos sritis,
administracijos
metų
veiklos sritys ir įstaigos,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos
direktoriaus
III ketvirtis
kuriose yra korupcijos
pasireiškimo tikimybė
sudarytos
pasireiškimo galimybė
veiklos analizės
darbo grupės
korupcijos
pasireiškimo
tikimybei nustatyti
Pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai
Savivaldybės
Kiekvienais Nustatomas korupcijos
savivaldybės administracijos direktoriaus
administracijos
metais iki
rizikos analizės būtinumas
pasirašytą motyvuotą išvadą dėl korupcijos
tarnautojas,
spalio 31 d.
pasireiškimo tikimybės ir dokumentų,
atsakingas uţ
pagrindţiančių didelę korupcijos
korupcijos prevenciją
pasireiškimo tikimybę savivaldybės įstaigų
ir kontrolę
veikloje, kopijas
Parengti ir pateikti savivaldybės
Savivaldybės
Per 20 darbo Patikslintas korupcijos
administracijos direktoriui pasiūlymus dėl
administracijos
dienų nuo
prevencijos programos
korupcijos prevencijos uţtikrinimo būdų ir
tarnautojas,
korupcijos
priemonių įgyvendinimo
konkrečių priemonių įgyvendinant STT
atsakingas uţ
rizikos
planas atsiţvelgus į

Parengtos motyvuotos
veiklos analizės išvados

Lydraštis STT su
pridedama motyvuota
išvada ir kita medţiaga

Pasiūlymų paketas,
priemonių planas
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išvados dėl atliktos korupcijos rizikos
analizės rekomendacijas

4.

5.

6.

korupcijos prevenciją
ir kontrolę,
Savivaldybės įstaiga,
kurioje atlikta
korupcijos rizikos
analizė
Pateikti STT informaciją apie korupcijos
Savivaldybės
rizikos analizės motyvuotoje išvadoje
administracijos
nurodytų korupcijos prevencijos priemonių tarnautojas,
vykdymą
atsakingas uţ
korupcijos prevenciją
ir kontrolę,
Savivaldybės įstaiga,
gavusi iš STT
motyvuotą išvadą dėl
įstaigos korupcijos
prevencijos
programos
parengimo ir (ar)
pasiūlymų dėl
programos
turinio
Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, Savivaldybės meras,
siekiantį eiti pareigas, numatytas Korupcijos savivaldybės
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje ir administracijos
patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
direktorius
tarybos 2008 m. gruodţio 18 d. sprendimu
Nr. T-246 ir 2009 m. balandţio 16 d.
sprendimu Nr. T-97
Tirti skundus, pranešimus ir kitais būdais
Antikorupcijos
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
komisija
pobūdţio veikų. Nustačius korupcinio
nusikaltimo poţymius (ar gavus pranešimą)
informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų

analizės
konkrečius STT
motyvuotos pasiūlymus ir
išvados ir
rekomendacijas
pasiūlymų iš
STT gavimo
Per 3
mėnesius
nuo
motyvuotos
išvados ir
pasiūlymų
gavimo

STT rekomenduotų
priemonių vykdymas
sumaţins (pašalins)
prielaidas korupcijai
pasireikšti

Priemonių vykdymas,
pateikta informacija

Privaloma
tvarka,
numatant
priimti į
nurodytas
pareigas

Korupcijos tikimybės
sumaţėjimas priimant į
įstaigą nepriekaištingos
reputacijos asmenis

Gavus
skundą,
pareiškimą
ar kitą
informaciją

Šalinami korupcinio
pobūdţio paţeidimai ir jų
prieţastys. Įgyvendinamas
teisinės atsakomybės
neišvengiamumo principas

Asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į
STT informacijos yra
privaloma, skaičius.
Kreipimosi ir iš STT
gautų atsakymų
skaičius
Ištirtų pranešimų apie
galimas korupcinio
pobūdţio nusikaltamas
veikas skaičius
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tyrimų tarnybos Šiaulių valdybą

7.

8.

9.

10.

11.

2 UŽDAVINYS
TOBULINTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS IR TEISĖKŪROS PROCESĄ
Atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį
Savivaldybės
Parengus
Pašalintos prielaidos
Teisės aktų projektų,
vertinimą, vadovaujantis Joniškio rajono
institucijų teisės aktų teisės aktų
korupcijai pasireikšti,
vertintų antikorupciniu
savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų
projektų rengėjai,
projektus
skaidresni teisės aktų
poţūriu, procentas
projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos
savivaldybės
projektai, išvengiama
aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos
administracijos
interesų konflikto
2009 m. birţelio 18 d. sprendimu Nr. T-164, Juridinis skyrius
nustatytais atvejais ir tvarka
Skelbti norminių savivaldybės tarybos teisės Savivaldybės
Padarius
Visuomenė išsamiau
Parengtų ir paskelbtų
aktų projektų aiškinamuosius raštus
institucijų teisės aktų savivaldybės informuota apie priimamus teisės aktų projektų
savivaldybės interneto svetainėje
projektų rengėjai,
tarybos
teisės aktus
aiškinamųjų raštų
savivaldybės
reglamento
skaičiaus santykis
administracijos
pakeitimus,
Viešųjų ryšių skyrius nuolat
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo
Savivaldybės meras, Kasmet
Įgyvendintas viešumo
Konsultacijų būdai ir
administravimo įstatymo 7 straipsnio
savivaldybės
principas, galimybė
skaičius
nuostatas – dėl administracinių sprendimų,
administracijos
atsiţvelgti į gyventojų
susijusių su bendrais teisėtais visuomenės
direktorius,
nuomonę
interesais, konsultuotis su visuomenės
teisės aktų projektų
interesams tam tikroje srityje
rengėjai
atstovaujančiomis organizacijomis, o
įstatymų numatytais atvejais – su
gyventojais ar jų grupėmis
Parengti savivaldybės institucijų teisės aktų Savivaldybės
2010 m. I
Išvengiama galimo
Parengtas tvarkos
ir kitų teisinio pobūdţio dokumentų
administracijos
ketvirtis
piktnaudţiavimo rengiant
aprašas
rengimo, derinimo, pasirašymo, skelbimo
Juridinis skyrius
teisės aktus
tvarkos aprašą
Parengti Joniškio rajono savivaldybėje
Savivaldybės
2010 m. III
Uţtikrintas interesų
Savivaldybės tarybos
valstybės tarnyboje dirbančių asmenų
administracijos
ketvirtis
konfliktų prevencijos
narių ir savivaldybės
privačių interesų deklaravimo ir
kanceliarija
sistemos funkcionavimas
administracijos
nusišalinimo tvarkos aprašą, atsiţvelgiant į
tarnautojų nusišalinimo
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009
nuo jiems interesų
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12.

13.

m. kovo 26 d. rezoliucijos Nr. KS-25 „Dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi kontrolės vykdymo“ (Ţin., 2009,
Nr. 74-3060) ir 2009 m. geguţės 11 d.
rezoliucijos Nr. KS-41 „Dėl prievolės vengti
interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“
(Ţin., 2009, Nr. 74-3061) nuostatas
Perţiūrėti savivaldybės administracijos
padalinių veiklos nuostatus, valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymus ir aiškiai
apibrėţti vykdomas funkcijas, uţtikrinti
veiklos vykdymo ir kontrolės funkcijų
atskyrimą
Teikti pasiūlymus kompetentingoms
institucijoms dėl teisės aktų spragų, su
kuriomis susiduriama savivaldybės veikloje

konfliktą sukeliančių
klausimų sprendimo
skaičius

Savivaldybės
administracijos
Vidaus audito,
Juridinis skyriai

2011 m. II
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos
Juridinis skyrius ir
kiti padaliniai

Pagal
reikalą

Pašalintos padalinių
veiklos nuostatų, valstybės
tarnautojų pareigybių
aprašymų spragos, dėl
kurių gali atsirasti sąlygos
korupcijai
Pašalintos teisės aktų
spragos

Vertintų padalinių
veiklos nuostatų,
pareigybių aprašymų
skaičius
Pateiktų pasiūlymų
skaičius
Pateiktų pasiūlymų
skaičius

3 UŽDAVINYS
TOBULINTI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRAS,
DIDINTI JŲ SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ
14.
Parengti savivaldybės administracijos
Administracijos
2010 m. II
Geriau organizuotas
Parengtų
teikiamų administracinių paslaugų
direktoriaus sudaryta ketvirtis
asmenų aptarnavimas,
administracinių
aprašymus ir juos paskelbti savivaldybės
darbo grupė vieno
išsamiai išdėstyta
paslaugų aprašymų
interneto svetainėje
langelio principui
informacija apie
skaičius
įgyvendinti,
administracines paslaugas
savivaldybės
ir jų teikimo tvarką
administracijos
padalinių vadovai
15.
Perkelti savivaldybės administracijos
Administracijos
2010 m.
Uţtikrinamas skaidrus ir
Elektroninių paslaugų
teikiamas administracines paslaugas į
direktoriaus sudaryta IV ketvirtis atviras administracinių
teikimo lygmuo
elektroninę erdvę
darbo grupė vieno
paslaugų teikimas
langelio principui
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16.

17.

Sukurti ir įdiegti savivaldybės interneto
svetainėje informacijos sistemą apie
asmenų pareiškimų nagrinėjimą
(precedentiniai atvejai, konfliktinių
situacijų sprendimas, pareiškimų
nagrinėjimo rezultatai ir kita)
Atlikti asmenų lūkesčių dėl aptarnavimo,
teikiamų administracinių paslaugų kokybės
ir pasitenkinimo aptarnavimo ir paslaugų
kokybe anoniminę apklausą

18.

Periodiškai išklausyti savivaldybės taryboje
(komitetuose) savivaldybės biudţetinių
įstaigų vadovų veiklos ataskaitas

19.

Savivaldybės interneto svetainėje sukurti
puslapių, kuriuose būtų skelbiama
informacija apie savivaldybės teritorijos
planavimo procesą (fizinius ir juridinius
asmenis, pateikusius teritorijų planavimo
dokumentus, teritorijų planavimo
dokumentų tvirtinimą)

20.

įgyvendinti,
Informacinių
technologijų skyrius
Savivaldybės
administracijos
Viešųjų ryšių
skyrius,
kanceliarija

2011 m. II
ketvirtis

Padidės savivaldybės
Įdiegta informacijos
institucijų veiklos
apie asmenų prašymų
viešumas, pasitikėjimas
nagrinėjimą sistema
savivaldybės institucijomis

Savivaldybės
administracijos
kanceliarija ir
Viešųjų ryšių skyrius

Ne maţiau
kaip 1 kartą
per metus

Parengta apklausos
rezultatų analizės
ataskaita.
Teigiamų ir neigiamų
vertinimų skaičius.
Paviešinti rezultatai

Savivaldybės tarybos
komitetai,
Savivaldybės
administracijos
direktorius
Savivaldybės
vyriausiasis
architektas

Kasmet
III ketvirtį

Įvertintas Joniškio rajono
gyventojų patyrimas juos
aptarnaujant nagrinėjant jų
prašymus savivaldybėje,
nustatyti aptarnavimo
trūkumai, galimi
korupcijos atvejai
Uţtikrinama periodinė
įstaigų vadovų
atskaitomybė
Padidės visuomenės
informuotumas apie
savivaldybės teritorijų
planavimą, skaidrumas
statybos srityje

Įdiegta visuomenės
informavimo sistema

Nuo 2010
m. I ketv.
nuolat

4 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ
Paskirti savivaldybės administracijoje
Savivaldybės
iki 2010 m. Geriau koordinuojama
asmenį, atsakingą uţ korupcijos
administracijos
kovo 1 d.
korupcijos prevencijos
prevencijos, kontrolės ir bendradarbiavimo
direktorius
veikla savivaldybės
funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos
administracijoje,

Išklausytų ataskaitų
skaičius

Paskirtas asmuo
Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos
įstatymui savivaldybėje
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Vyriausybės 2004 m. geguţės 19 d.
nutarimu Nr. 607 (Ţin., 2004, Nr. 83-3015)
patvirtintose Padalinių ir asmenų, valstybės
ar savivaldybių įstaigose vykdančių
korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklėse, vykdymą

bendradarbiaujama su
institucijomis,
vykdančiomis korupcijos
prevenciją ir kontrolę

įgyvendinti

Įstaigoje paskirtas asmuo,
atsakingas uţ korupcijos
prevencijos ir kontrolės
vykdymą

Įstaigų, asmenų,
atsakingų uţ korupcijos
prevencijos ir kontrolės
vykdymą, skaičius

21.

Atsiţvelgiant į įstaigos struktūrą ir veiklos
specifiką, korupcijos pasireiškimo tikimybę,
paskirti asmenis, atsakingus uţ korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą, ir pateikti
informaciją savivaldybės administracijai

Savivaldybės įstaigų
vadovai

22.

Apsvarstyti poreikį ir galimybes įsteigti
savivaldybės administracijoje valstybės
tarnautojo, kuris atliktų funkcijas, nustatytas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
geguţės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Ţin., 2004,
Nr. 83-3015) patvirtintose Padalinių ir
asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę,
veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėse ir
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2008 m. gruodţio 11 d. sprendimu Nr. KS118 patvirtintame Pavyzdiniame tarnybinės
etikos specialisto (valstybės tarnautojo)
pareigybės aprašyme, pareigybę
Numatyti lėšų Korupcijos prevencijos
programai įgyvendinti

Savivaldybės
2011 m. II
administracijos
ketvirtis
direktorius,
Vidaus audito skyrius

Vykdomos funkcijos,
susijusios su Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo,
Viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo įgyvendinimu
savivaldybės įstaigose,
bendradarbiaujama su
institucijomis,
vykdančiomis korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Įsteigta pareigybė

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės taryba

Uţtikrintas korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimo
finansavimas

Skirta lėšų Korupcijos
prevencijos programai
įgyvendinti

23.

iki 2010 m.
kovo 1 d.

kasmet
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II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS

24.

25.

26.

27.

1 UŽDAVINYS
SUPAŽINDINTI VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIUS ASMENIS, VISUOMENĘ SU KORUPCIJOS REIŠKINIU, ESME,
PRIEŽASTIMIS, PASEKMĖMIS, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Organizuoti savivaldybės politikų,
Savivaldybės
Du kartus
Diegiami tarnybinės etikos Įvykdytų priemonių
savivaldybės administracijos valstybės
administracijos
per metus
principai, įgyjama ţinių,
(seminarai, praktiniai
tarnautojų, savivaldybei pavaldţių įmonių
direktoriaus
kaip elgtis susidūrus su
uţsiėmimai) ir dalyvių
vadovų mokymus korupcijos prevencijos,
pavaduotojas,
korupcinėmis veikomis
skaičius, priemonės
viešųjų ir privačių interesų derinimo,
kanceliarija
naudingumo įvertinimo
valstybės politikų ir valstybės tarnautojų
balas
tarnybinės etikos klausimais
Organizuoti savivaldybės tarybos narių,
Savivaldybės meras, Ne maţiau
Kvalifikacijos tobulinimas, Susitikimų su STT
savivaldybės įstaigų darbuotojų susitikimus įstaigų vadovai
kaip
patirties perėmimas
darbuotojais skaičius,
su STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos
1 kartą per
susitikimų dalyvių
prevenciją
metus
skaičius
Organizuoti seminarą pedagogams apie
Savivaldybės
2010 ir 2011 Padidėjusi pedagogų
Seminare dalyvavusių
antikorupcinio ugdymo programos
administracijos
m.
kompetencija
pedagogų skaičius
integravimo į mokomuosius dalykus
švietimo padalinys
antikorupcinio švietimo
galimybes ir įgyvendinimą visame ugdymo
srityje
procese
Organizuoti susitikimus su
Savivaldybės
Ne maţiau
Pasikeičiama
Įvykusių susitikimų
nevyriausybinėmis organizacijomis aptarti
administracijos
kaip
nuomonėmis, informacija, skaičius, susitikimų
labiausiai korupcijos veikiamas sritis
direktorius
1 kartą per
nevyriausybinės
naudingumo įvertinimo
Viešųjų ryšių skyrius metus
organizacijos įtraukiamos į balas
korupcijos prevenciją
2 UŽDAVINYS

DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR KITAS
PRIEMONES, DIDINTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS
28.
Organizuoti antikorupcinės kultūros
Savivaldybės įstaigų Kiekvienų
Padidės visuomenės narių Įstaigų, kuriose buvo
ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės
vadovai
metų
pilietinės sąmonės lygis ir organizuoti renginiai,
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29.

30.

31.

32.

antikorupcijos dienos renginius
savivaldybės įstaigose, dalyvauti šalies ir
regiono lygiu skelbiamuose konkursuose
antikorupcijos tema
Savivaldybės įstaigose informacijos
skelbimo vietose paskelbti informaciją, kur
gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio
pobūdţio veika
Savivaldybės interneto svetainėje korupcijos
prevencijai skirtame puslapyje tikslinti
informaciją, skelbti teisės aktų nustatyta
tvarka uţfiksuotus korupcijos faktus ir
ataskaitą apie Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano
įgyvendinimą
Organizuoti savivaldybės administracijos ir
savivaldybei pavaldţių įstaigų darbuotojų
mokymus „Informacinių technologijų
interaktyvių įrankių panaudojimas
efektyviam visuomenės informavimui ir
komunikavimui“
Kiekvienoje seniūnijoje rengti savivaldybės
tarybos narių, vadovų, savivaldybės įstaigų
vadovų ir savivaldybės administracijos
specialistų susitikimus su gyventojais

lapkričio–
gruodţio
mėn.

nepakantumas korupcijai

skaičius, dalyvių
skaičius

Savivaldybės įstaigų
vadovai

Iki 2010 m.
balandţio 1
d.

Skelbimų su
informacija skaičius

Antikorupcijos
komisija,
Programos
vykdytojai

Informaciją
tikslinti kas
ketvirtį

Visuomenės nariai ţinos,
kur kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdţio
veikomis
Uţtikrinamas Korupcijos
prevencijos programos
priemonių vykdymo
viešumas, informacijos
aktualumas

Savivaldybės
administracijos
kanceliarija

2010 m. II
ketvirtis

Suteikti ţinių ir gebėjimų,
susijusių su visuomenės
informavimu naudojantis
informacinėmis
technologijomis

Mokymų dalyvių
skaičius

Savivaldybės
vadovai,
seniūnai

2010–2011
m.

Padidėjęs bendras
pasitikėjimas savivaldybės
institucijų veikla,
gyventojai bus paskatinti
pranešti apie
pasitaikančias negeroves

Susitikimų ir
dalyvavusių gyventojų
skaičius

_______________________________

Ataskaitų, skelbimų
skaičius

