
 
JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „SAULUTĖ” 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Statybininkų g. 5A, LT – 84124 Joniškis, 

tel. (8 4) 26 517 51, faks. (8 4) 26 517 51, el. p. darzelis.saulute@gmail.com. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190550151 

                                               

DUOMENYS APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 2018 METŲ I PUSMETĮ 

 

 

Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti 

 

1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė 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 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas priimant į 

įstaigą nepriekaištingos 

reputacijos asmenis. 

Asmenų, siekusių eiti 

pareigas, kai kreiptis į 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą informacijos yra 

privaloma, skaičius. 

Kreipimųsi skaičius 

Nesikreipta 
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kreipiantis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą, sąrašai 

2Uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą 

4. Neužtikrintas veiksmingas Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo nuostatų įgyvendinimas 

Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos, 

kontrolės ir bendradarbiavimo 

funkcijų, nustatytų Padalinių ir 

asmenų, valstybės ar 

savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, veiklos 

ir bendradarbiavimo taisyklėse, 

patvirtintose  Lietuvos 

Respublikos  

Vyriausybės 2004 m. gegužės 

19 d. nutarimu Nr. 607, 

vykdymą  

Savivaldybės įstaigose, 

įmonėse paskirti 

asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės funkcijų 

vykdymą. Informacija 

apie atsakingą asmenį 

skelbiama savivaldybės 

įstaigos, įmonės interneto 

svetainėje. 

Informacija apie atsakingą asmenį  

(direktoriaus įsakymu 2016-09-01 Nr. V-

18 paskirtas atsakingas asmuo  už 

korupcijos prevencijos vykdymą)  

paskelbta l/d “Saulutė” interneto 

svetainėje.   

Tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo 

visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos srityse 

1 uždavinys. Nustatyti etikos principus, elgesio taisykles, kaip savivaldybės administracijos darbuotojas turėtų pasielgti abejotinoje 

situacijoje 

2 uždavinys. Organizuoti  viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą 

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 

sprendimus, vykdant jiems 

pavestas užduotis, kad būtų 

išvengta viešųjų ir privačių 

Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės pasitikėjimas 

savivaldybės institucija. 

 

Nebuvo nusišalinimo atvejų.  



interesų konflikto  

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 

dalyvaujantiems ekspertams 

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  

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas užtikrinant  

viešųjų pirkimų 

procedūrose 

dalyvaujančių asmenų 

nešališkumą.   

Direktorės įsakymu 2016-09-12, Nr. V-

25   paskirti asmenys atsakingi už 

viešųjų pirkimų organizavimą.  

Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja 

darbuotojai,  pasirašę  konfidencialumo 

pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją.  

Du asmenys  yra  deklaravę privačius 

interesus.  

3 uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei 
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 

Skaidrumo užtikrinimas 

bei atskaitingumas 

visuomenei padidins 

pasitikėjimą institucija 

bei tikslingą lėšų 

panaudojimą. 

2018m. I pusmetį tarnybinių 

komandiruočių  nebuvo.  

5 uždavinys. Stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą 
11. Viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėse   nenumatytos ir neatskirtos 

pirkimuose dalyvaujančių subjektų 

funkcijos 

Viešųjų pirkimų procese 

atskirti pirkimuose 

dalyvaujančių subjektų 

funkcijas,  užtikrinti, kad tie 

patys asmenys nedalyvautų 

formuojant prekių, paslaugų 

ir (ar) darbų poreikį, 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas užtikrinant  

viešųjų pirkimų procese 

dalyvaujančių subjektų 

funkcijų atskirimą.  

Direktoriaus įsakymu 2017-08-31 V-86 

patvirtinta viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarka, kurioje  atskirtos 

viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių 

subjektų funkcijos.  

 



derinant pirkimų paraiškas, 

vykdant (organizuojant) 

viešuosius pirkimus, 

kontroliuojant pirkimo 

sutarčių vykdymą 

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms 

1 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas 
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  

Įstaigų, kuriose buvo 

organizuoti renginiai, 

skaičius, dalyvių skaičius. 

Konkursuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius 

- 

2 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą 
13. Asmenys, nemotyvuoti pranešti apie 

korupcijos atvejus, per mažai 

informuojami apie galimus pranešimo 

apie korupcijos atvejus būdus 

Organizuoti viešas 

prevencines, švietimo veiklas 

korupcijos tema 

Gyventojai sugeba 

identifikuoti interesų 

konfliktus, korupcines 

situacijas, padidėjęs 

asmenų informuotumas 

Darželio skelbimų lentoje 

pakabinta informacija dėl 

pranešimo apie korupcinio 

pobūdžio veikas bei lankstinukas 

„Korupcijai ne, taip 

sąžiningumui“. 

Darželio grupių skelbimų lentose 

kabo informacija apie 

antikorupciją (korupcijos 

suvokimo indeksas, 

antikorupcijos diena ir t.t.) 

3 uždavinys. Šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis 

14. Nepakankamas darbuotojų 

antikorupcinis sąmoningumas ir 

netolerancija korupcijos reiškiniams 

Organizuoti savivaldybės 

tarybos narių, savivaldybės 

administracijos, 

savivaldybės įstaigų 

Kursuose, mokymuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius,  

- 



darbuotojų kursus, 

mokymus, susijusius su 

antikorupcine veikla  

kursų, mokymų valandų 

skaičius, tenkantis 

vienam kursus 

išklausiusiam asmeniui 

  

Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktorių                                                                                                     Lina Balčiūnienė 

Ataskaitą parengė                                                                                                                                                                             Alma Sinkevičienė 


