JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Joniškio rajono savivaldyb÷s antikorupcijos komisija (toliau –Komisija) sudaryta Joniškio
rajono savivaldyb÷s (toliau – savivaldyb÷) tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-250
savivaldyb÷s tarybos kadencijos laikotarpiui. Komisija atskaitinga savivaldyb÷s tarybai.
Komisijos sud÷tis:
Linas Neverauskas, savivaldyb÷s tarybos narys (komisijos pirmininkas);
Romutis Juozauskas, savivaldyb÷s tarybos narys;
Nijol÷ Samoškien÷, savivaldyb÷s administracijos Vidaus audito skyriaus ved÷ja;
Robertas Stulginskas, savivaldyb÷s administracijos Juridinio skyriaus vyriausiasis
specialistas (nebedirba nuo 2009-02-19);
Ona Vorobjovien÷, savivaldyb÷s administracijos kanceliarijos ved÷ja.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymu, Savivaldyb÷s
kovos su korupcija programa, Komisijos darbo reglamentu.
Komisijos uždaviniai:
1. pagal kompetenciją įgyvendinti Joniškio rajono savivaldyb÷je (toliau – savivaldyb÷)
valstyb÷s politiką korupcijos prevencijos srityje;
2. užtikrinti tinkamą Savivaldyb÷s kovos su korupcija programos priežiūrą ir programos
priemonių įgyvendinimo administravimą;
3. užtikrinti, kad savivaldyb÷s institucijos, įstaigos, įmon÷s vykdytų korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teis÷s aktų reikalavimus.

VYKDYTA VEIKLA IR REZULTATAI
Pos÷džiai
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal reikalą sušaukti trys Komisijos pos÷džiai (2008-02-13, 200806-17, 2008-12-18), juose apsvarstyti 6 klausimai.
Komisija pareng÷ ir pos÷dyje apsvarst÷ Komisijos darbo reglamento projektą. Reglamentas
patvirtintas savivaldyb÷s tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-42.
Komisija pareng÷ ir pos÷dyje aptar÷ Joniškio rajono savivaldyb÷s kovos su korupcija
programos įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių plano projektą. Priemonių planas patvirtintas
savivaldyb÷s tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-144.
Komisija išnagrin÷jo Joniškio rajono savivaldyb÷s kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių plano vykdymą. Konstatuota, kad laikomasi priemonių
plane numatytų priemonių įgyvendinimo terminų.
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Komisija susipažino su Išvada d÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s Joniškio rajono
savivaldyb÷s administracijoje, kurią suraš÷ Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2008 m. rugs÷jo 8 d. įsakymu Nr. A-790 sudaryta darbo grup÷. Išvada teis÷s aktų
nustatyta tvarka pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai, kuri
pri÷m÷ sprendimą atlikti korupcijos rizikos analizę Joniškio rajono savivaldyb÷je.
Komisija susipažino su savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateikta
informacija apie antikorupcinio švietimo programų diegimą ugdymo įstaigose. Konstatuota, kad
antikorupcinis mokinių švietimas rajono bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas kaip neatsiejama
ugdymo proceso dalis, integruojant jį į mokomuosius dalykus.
Informacijos apie korupcijos prielaidas ar atvejus iš asmenų ar institucijų Komisija negavo.
Visuomen÷s švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais
Sukurta savivaldyb÷s interneto svetain÷je www.joniskis.lt meniu grup÷ „Korupcijos
prevencija“. Joje Komisija pateikia informaciją apie Komisijos sud÷tį, Komisijos pos÷džius, Kovos
su korupcija programą ir priemonių planą, numatytų priemonių įgyvendinimą, teis÷s aktus,
reglamentuojančius korupcijos prevenciją, 2007 ir 2008 metų Lietuvos korupcijos žem÷lapius,
nuorodas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos prokuratūros,
Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷s, TRANSPARENCY INTERNATIONAL Lietuvos
skyriaus interneto svetaines.
Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2008-01-09 buvo paskelbti rajono
laikraštyje „Sidabr÷“.
Savivaldyb÷s interneto svetain÷s meniu grup÷je „Gyventojams“ informacijos skiltyje apie
asmenų aptarnavimą savivaldyb÷je paskelbta informacija „Jei Joniškio rajono savivaldyb÷s
įstaigose susidūr÷te su korupcijos atvejais, valstyb÷s tarnautojų ar darbuotojų piktnaudžiavimu
tarnybine pad÷timi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. paštu
informuoju@joniskis.lt. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus“. Informaciją, gautą šiuo
elektroniniu paštu, administruoja savivaldyb÷s administracijos direktorius. 2008 m. gautas vienas
elektroninis laiškas, kuriame pateikta informacija, susijusi su galimomis korupcijos apraiškomis.
Mokymas, bendradarbiavimas
Savivaldyb÷s darbuotojams ir tarybos nariams organizuotas seminaras tema „Savivaldybių
veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas“ (dalyvavo 25
klausytojai, lektorius V. Junokas, Mykolo Riomerio universiteto d÷stytojas).
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18 savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojų Finansų ministerijos mokymo centre
išklaus÷ 40 akademinių valandų Valstyb÷s tarnautojų įvadinio mokymo programą, kurios vienas iš
modulių yra apie korupcijos prevencija.
Komisijos nariai dalyvavo seminaruose „Korupcijos kontrol÷ Lietuvoje“, „Korupcijos
prevencijos sistema“, „Korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo praktika“, kursuose „Valstyb÷s
tarnautojų etika“.
Dom÷tasi kitų savivaldybių patirtimi korupcijos prevencijos srityje.
Korupcijos prevencijos klausimais konsultuotasi su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyriu.

VEIKLOS PROBLEMOS IR ARTIMIAUSI VEIKLOS PRIORITETAI
Problemos
Savivaldyb÷je n÷ra etatinio darbuotojo, kuris vykdytų korupcijos prevenciją ir kontrolę.
Antikorupcijos komisijos nariai d÷l tiesioginių pareigų vykdymo neturi galimyb÷s pakankamai
laiko skirti darbui komisijoje.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojama Korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s nustatymo metodika sud÷tinga, nepadeda tinkamai atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s nustatymą savivaldyb÷s institucijose ar įstaigose.
Artimiausi veiklos prioritetai
Išnagrin÷ti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2009 m. kovo
17 d. išvadą Nr. 18-10-122 „D÷l korupcijos rizikos analiz÷s Joniškio rajono savivaldyb÷je“ ir pagal
kompetenciją užtikrinti pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, kad savivaldyb÷je būtų efektyviau
vykdoma korupcijos prevencija.
(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba atliko korupcijos rizikos analizę Joniškio
rajono savivaldyb÷je. Analizuotas 2005-01-01–2008-12-10 laikotarpis.)

Komisijos pirmininkas

Linas Neverauskas

