JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Komisijos sud÷tis
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.
Ataskaitiniu laikotarpiu keit÷si Komisijos sud÷tis. Savivaldyb÷s tarybos 2009 m. geguž÷s 7
d. sprendimu Nr. T-123 vietoj išvykusio komisijos nario Roberto Stulginsko komisijos nare paskirta
Agn÷ Poškait÷, savivaldyb÷s administracijos Juridinio skyriaus ved÷ja.
Komisijos pirmininkas – Linas Neverauskas, savivaldyb÷s tarybos narys
Komisijos nariai:
Romutis Juozauskas, savivaldyb÷s tarybos narys;
Nijol÷ Samoškien÷, savivaldyb÷s administracijos Vidaus audito skyriaus ved÷ja;
Agn÷ Poškait÷, savivaldyb÷s administracijos Juridinio skyriaus ved÷ja;
Ona Vorobjovien÷, savivaldyb÷s administracijos kanceliarijos ved÷ja.

VYKDYTA VEIKLA IR REZULTATAI
Komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin.,
2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355;
2009, Nr. 60-2346), Joniškio rajono savivaldyb÷s kovos su korupcija programa, patvirtinta Joniškio
rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-250, kitais teis÷s aktais,
reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, Komisijos darbo reglamentu.
Pagrindinis Komisijos 2009 m. veiklos uždavinys buvo užtikrinti tinkamą savivaldyb÷s
kovos su korupcija programos priežiūrą ir programos priemonių įgyvendinimo administravimą.
Pos÷džiai
Pagrindin÷ Komisijos veiklos forma yra pos÷džiai. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal reikalą
sušaukti 4 Komisijos pos÷džiai (2009-03-19; 2009-04-21; 2009-05-27; 2009-09-22), juose
apsvarstyti 9 klausimai.
Komisija:
aptar÷ savo 2008 metų veiklą ir nustatyta tvarka atsiskait÷ savivaldyb÷s tarybai;
pareng÷ Komisijos darbo reglamento keitimus, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau –STT) Šiaulių valdybos 2009 m. kovo 17 d. išvadoje Nr. 18-10122 „D÷l korupcijos rizikos analiz÷s Joniškio rajono savivaldyb÷je“ pateiktas rekomendacijas.

2

Antikorupcijos komisijos darbo reglamento nauja redakcija patvirtinta savivaldyb÷s tarybos 2009
m. geguž÷s 7 d. sprendimu Nr. T-124;
kontroliavo STT išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. STT Šiaulių valdybos
pareigūnai, įvertinę pateiktus duomenis apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 2009
metais, konstatavo, kad savivaldyb÷ įgyvendino didžiąją dalį STT korupcijos rizikos analiz÷s
išvadoje pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų d÷l antikorupcin÷s veiklos stiprinimo;
aptar÷ savivaldyb÷s tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-144 patvirtinto Joniškio
rajono savivaldyb÷s kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių plano
vykdymą ir skelb÷ savivaldyb÷s interneto svetain÷je www.joniskis.lt informaciją apie priemonių
plano įgyvendinimą (2009-05-27; 2009-08-06; 2009-10-13);
pareng÷ ir pateik÷ savivaldyb÷s tarybai sprendimo projektą d÷l Joniškio rajono savivaldyb÷s
kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių plano kai kurių punktų
keitimų;
pasiūl÷ Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę
Joniškio rajono savivaldyb÷s 20010-2011 metų korupcijos prevencijos programai ir jos
įgyvendinimo priemonių planui parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 patvirtinta Savivaldyb÷s
korupcijos prevencijos programos rengimo metodika (Žin., 2009-01-24, Nr. 9-340) ir atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009-03-17 išvadoje Nr. 18-10-122 „D÷l
korupcijos rizikos analiz÷s Joniškio rajono savivaldyb÷je“ pateiktas rekomendacijas;
pareng÷ Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, pri÷mimo iš asmenų
tvarkos aprašą. Aprašas patvirtintas savivaldyb÷s tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-235.

Visuomen÷s švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais
2009 m. rajono mokyklose antikorupcijos temai buvo skiriamos klasių valand÷l÷s, vyko
Tarptautinei antikorupcijos dienai pamin÷ti skirti rašinių ir plakatų konkursai.
Komisija visuomenei skelb÷ ir pagal reikalą atnaujino informaciją korupcijos prevencijos
klausimais savivaldyb÷s interneto svetain÷je adresu www.joniskis.lt/Korupcijos prevencija. Pateikta
informacija, kaip asmenys gali pranešti Komisijai apie apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veiklas, su kuriomis galbūt jiems teko susidurti ar mano turį žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant
padarytas, daromas ar ketinamas daryti savivaldyb÷je, jos įstaigose, įmon÷se, informacija apie
Komisijos sud÷tį, 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÷lapiai, nuorodos į institucijų, susijusių su korupcijos prevencija, interneto svetaines.
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Komisija įreng÷ savivaldyb÷s administracijos I aukšto foj÷ pranešimų ir pasiūlymų
aptarnavimo ir korupcijos prevencijos klausimais d÷žutę, kurios turinį tikrina kas antrą m÷nesio
antradienį.
Paskelbtas Komisijos elektroninio pašto adresas www.antikorupcijoskomisija@joniskis.lt.
Informacijos apie korupcijos prielaidas ar atvejus iš asmenų ar institucijų Komisija 2009
metais negavo.

Mokymas, bendradarbiavimas
16 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 prevenciją.
Komisijos nariai dalyvavo seminaruose „Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas“,
„Korupcijos prevencijos priemonių sistema savivaldyb÷je“.
Komisija dom÷josi kitų savivaldybių patirtimi korupcijos prevencijos srityje.
Korupcijos prevencijos klausimais Komisija konsultavosi su Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyriu. Surengtas poskyrio
darbuotojų susitikimas su savivaldyb÷s tarybos nariais.

VEIKLOS PROBLEMOS IR ARTIMIAUSI VEIKLOS PRIORITETAI
Problemos
1. Visuomen÷s požiūrio į korupciją prieštaringumas, pakantumas korupcijai ir pasyvumas
antikorupcin÷je veikloje.
2. Antikorupcijos komisijos nariai d÷l tiesioginių pareigų vykdymo neturi galimyb÷s
pakankamai laiko skirti darbui komisijoje.
Artimiausi veiklos prioritetai
Pagal kompetenciją užtikrinti savivaldyb÷s 2010–2011 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimą.

Komisijos pirmininkas

Linas Neverauskas

