
 

 

Joniškio rajono švietimo centras 

(Įstaigos pavadinimas) 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 M. II 

PUSMETĮ 
 

P
ro

g
ra

m
o
s 

N
r.

 

Problema Priemonė Vykdytojas 

(-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Rezultato pasiekimas 

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 

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 

administracij

os 

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 

Korupcijos 

tikimybės 

sumažėjimas 

priimant į įstaigą 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenis. 

 

Savivaldybės 

interneto 

svetainėje 

aktualizuojami 

pareigų, kurias 

siekiantys eiti 

arba einantys 

asmenys 

privalomai 

tikrinami 

kreipiantis į 

Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą, sąrašai.  

Nesikreipta 
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Kreiptasi dėl visų 

asmenų, siekusių 

eiti pareigas, kai 

kreiptis į Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą 

informacijos yra 

privaloma (100 

proc.), kreipimųsi 

skaičius 

       

7. Nepakankamas 

visuomenės 

pasitikėjimas 

savivaldybės 

įstaigomis 

Skelbti interneto 

svetainėje informaciją 

apie savivaldybės 

tarybos narių, 

savivaldybės 

administracijos, 

savivaldybės įstaigų ir 

įmonių darbuotojų 

nusišalinimus nuo 

dalyvavimo rengiant, 

svarstant ir priimant 

Savivaldybės 

administracij

os 

Kanceliarijos 

skyrius, 

savivaldybės 

įstaigų ir 

įmonių  

vadovai 

 

 

Kas ketvirtį Bus išvengta 

interesų konflikto, 

padidės 

visuomenės 

pasitikėjimas 

savivaldybės 

institucijomis. 

Kartą per ketvirtį 

parengta 

apibendrinta 

informacija apie 

 

Nusišalinimo atvejų įstaigoje 

nebuvo 
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sprendimus, vykdant 

jiems pavestas 

užduotis, kad būtų 

išvengta viešųjų ir 

privačių interesų 

konflikto  

 

 

 

 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

tarybos narius, 

savivaldybės 

administracijoje, 

savivaldybės 

įstaigose  ir 

įmonėse  

dirbančių asmenų 

nusišalinimo ir 

nušalinimo 

atvejus 

8. 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 

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 

administracij

os 

Kanceliarijos 

skyrius, 

Viešųjų 

pirkimų 

skyrius,  

savivaldybės 

įstaigų, 

įmonių 

vadovai 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

procedūrose 

dalyvauja 

darbuotojai,  

pasirašę  

konfidencialumo 

pasižadėjimą, 

nešališkumo 

deklaraciją ir 

deklaravę 

privačius 

interesus (100 

proc.) 

Vykdoma 

Įstaigoje yra paskirtas viešųjų 

pirkimų organizatorius 2013 m. 

gruodžio 9 d. įsakymu Nr. DV-73. 

Yra pasirašę konfidencialumo 

pasižadėjimą, nešališkumo 

deklaraciją. Privačių interesų 

deklaracijas deklaravo  –100 proc. (4  

darbuotojai) 
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dalyvaujantiems 

ekspertams 

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 

administracij

os 

Kanceliarijos 

skyrius,  

savivaldybės 

įstaigų, 

įmonių 

vadovai 

Nuolat Interneto 

svetainėje 

skelbiama 

informacija apie 

darbuotojų 

tarnybines 

komandiruotes, 

nurodant 

komandiruotės 

tikslą, išlaidas bei 

rezultatą 

Vykdoma 

Informacija skelbiama Joniškio r. 

švietimo centro  interneto svetainėje 

https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.p

hp/41-korupcijos-prevencija/448-

joniskio-rajono-svietimo-centro-

darbuotoju-tarnybines-

komandiruotes  

du kartus per metus skirtuke 

Korupcijos prevencija 

10. Dažnai visuomenei 

nėra žinoma aktuali 

informacija apie 

savivaldybėje 

teikiamas 

administracines ir 

viešąsias paslaugas 

arba skelbiama 

informacija neaktuali  

Užtikrinti Lietuvos 

Respublikos viešojo 

administravimo 

įstatymo 15 straipsnio 2 

dalies ir 16 straipsnio 3 

dalies įgyvendinimą 

Savivaldybės 

administracij

os 

struktūriniai 

padaliniai,  

savivaldybės 

įstaigų ir 

įmonių 

vadovai 

Iki 2019 metų 

pabaigos 

Tinkamai 

organizuojamas 

asmenų 

aptarnavimas, 

išsamiai išdėstyta 

informacija apie 

savivaldybės 

teritorijoje 

teikiamas 

administracines ir 

viešąsias 

paslaugas ir jų 

Vykdoma 

Informacija skelbiama Joniškio 

rajono švietimo centro  interneto 

svetainėje 

https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.p

hp/paslaugos  

https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/41-korupcijos-prevencija/448-joniskio-rajono-svietimo-centro-darbuotoju-tarnybines-komandiruotes
https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/41-korupcijos-prevencija/448-joniskio-rajono-svietimo-centro-darbuotoju-tarnybines-komandiruotes
https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/41-korupcijos-prevencija/448-joniskio-rajono-svietimo-centro-darbuotoju-tarnybines-komandiruotes
https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/41-korupcijos-prevencija/448-joniskio-rajono-svietimo-centro-darbuotoju-tarnybines-komandiruotes
https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/41-korupcijos-prevencija/448-joniskio-rajono-svietimo-centro-darbuotoju-tarnybines-komandiruotes
https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/paslaugos
https://www.sc.joniskis.lm.lt/index.php/paslaugos
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teikimo tvarka. 

Parengti ir 

interneto 

svetainėse 

paskelbti 

administracinių ir 

viešųjų paslaugų 

aprašymai (100 

proc.)  

12. Nepakankamas 

savivaldybės 

bendruomenės narių 

pilietinės sąmonės 

lygis ir nepakantumas 

korupcijai 

Organizuoti 

antikorupcinės kultūros 

ugdymo dienas, 

savaites, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti 

šalies ir regiono lygiu 

skelbiamuose 

konkursuose 

antikorupcijos tema  

Savivaldybės 

administracij

os 

darbuotojas,  

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę, 

Švietimo 

kultūros ir 

sporto 

skyrius, 

savivaldybės 

įstaigų, 

įmonių 

vadovai 

Kiekvienais 

metais 

Įstaigų, kuriose 

buvo organizuoti 

renginiai, skaičius, 

dalyvių skaičius. 

Konkursuose 

dalyvavusių 

asmenų skaičius 

Vykdoma 

Pagal Joniškio rajono švietimo 

centro 2017-2019 m. „Neformaliojo 

suaugusiųjų antikorupcinio švietimo 

programos“ įgyvendinimo priemonių 

planą organizuoti šie mokymai: 

diskusija „Ar mūsų demokratinė 

visuomenė turėtų korupciją vertinti 

kaip neigiamą reiškinį?“ (29 

dalyviai) 

 

 

13. Asmenys, 

nemotyvuoti pranešti 

apie korupcijos 

atvejus, per mažai 

informuojami apie 

galimus pranešimo 

apie korupcijos atvejus 

būdus 

Organizuoti viešas 

prevencines, švietimo 

veiklas korupcijos tema 

Antikorupcij

os komisija, 

savivaldybės 

administracij

os 

darbuotojas,  

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

Nuolat Įgyvendinta vieša 

antikorupcinė 

veikla. 

Veiklos tema, 

trukmė, dalyvių 

skaičius 

Vykdoma 

Skelbimų lentoje patalpinta 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 

kontaktinė informacija 

 

Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos interneto svetainėje 

sukurtas skyrius ,,Pranešimai apie 

korupciją“, skyriuje patalpinta  
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kontrolę, 

savivaldybės 

įstaigų, 

įmonių 

vadovai 

kontaktinė informacija 

 

Parengta ir įstaigos darbuotojams 

išplatinta informacija apie galimus 

pranešimo apie korupcijos atvejus 

būdus 

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 

administracij

os 

Kanceliarijos 

skyrius, 

įstaigų, 

įmonių 

vadovai 

 

 

Kasmet Kursuose, 

mokymuose 

dalyvavusių 

asmenų skaičius,  

kursų, mokymų 

valandų skaičius, 

tenkantis vienam 

kursus 

išklausiusiam 

asmeniui 

Nedalyvauta 

Parengė 

 

Metodininkė Dainora Danilevičienė, 8 426 66 061, dnilevicienedainora@gmail.com  

             (Rengėjo pareigos, vardas ir pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas) 

 

mailto:dnilevicienedainora@gmail.com

