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MŪSŲ SKAIDRUMO KELIO PRADŽIA
Įstaigoje taikomos  prieš korupciją nukreiptos priemonės – vykdomas darbuotojų antikorupcinis 

švietimas, įgyvendinamos Korupcijos prevencijos programos, atliekamas jų vertinimas, atliekamas 
korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymas, teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, 

bendradarbiaujama su Specialiųjų tyrimų tarnyba surenkant informaciją apie asmenis, vertinama 
reputacija ir lojalumas ir t.t.

Organizuojamos įvairios antikorupcinės  iniciatyvos rajono gyventojams – bendravimas su 
gyventojais išėjus į gatves, lankantis sveikatos, švietimo įstaigose. Iniciatyvų metu dalinama 
įvairi švietėjiška vaizdinė medžiaga (atšvaitai, kalendoriai, lipdukai, plakatai, balionai ir t.t.)



AR PAKANKAMOS PRIEMONĖS IR INCIATYVOS?

Organizuota socialinė iniciatyva, siekiant skatinti gyventojų nepakantumą korupcijos apraiškoms, 
skatinti žmones užkirsti korupcijai kelią. Gyventojų elgesys ir nepasitikėjimas – balionai iniciatyvos 
organizatorių akyse buvo sumesti į šiukšliadėžes, išklausyti gyventojų neigiamų istorijų pasakojimai, 
leidžiantys suprasti, kad  organizacijoje būtinas viešumo ir  skaidrumo užtikrinimas, vien tik atskiros 

inciatyvos ir priemonės neveikia, BŪTINI ESMINIAI VEIKLOS POKYČIAI.



Sąžiningos veiklos valstybės tarnyboje pagrindinis principas – tarnauti žmonėms!

MŪSŲ TIKSLAS – SKAIDRI IR ATVIRA SAVIVALDA

Sąžininga ir atvira savivaldybės veikla: informacijos viešinimas1

2
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Finansinis skaidrumas: biudžeto, projektų vystymui skirtų lėšų  skaidrus naudojimas,   į 
biudžeto formavimą /diskusijas įtraukiant bendruomenių žmones, seniūnijas

Paslaugų skaitmenizavimas: kokybiškas, operatyvus ir skaidrus viešųjų paslaugų 
teikimas.



INFORMACIJOS VIEŠINIMAS (1)

• Darbų planavimo proceso perorganizavimas
Savivaldybės interneto svetainėje įdiegta 
viešumo ir planavimo priemonė – kalendorius.  

• Savivaldybės vadovai, padalinių vadovai, 
savivaldybės įstaigų vadovai į darbotvarkes 
įrašo ne tik planuojamus darbus, bet ir visus 
susitikimus

• Ne „proginis“, bet realus darbų planavimas!

• Informacijos apie vykusius susitikimus 
skelbimas
Savivaldybės interneto svetainėje po kiekvieno 
susitikimo skelbiama informacija apie vykusį 
susitikimą ir jo rezultatus.



INFORMACIJOS VIEŠINIMAS (2)

• Savivaldybės ir jos įmonių darbo skelbimų paieška Savivaldybės 
interneto svetainės skyriuje PERSONALO PAIEŠKA

• Biudžetinėse įstaigose ir įmonėse vykdant darbuotojų atrankas 
ar konkursus dalyvauja savivaldybės administracijos atstovai.

• Nekilnojamojo turto pardavimai

• Interneto svetainėje suteikta galimybė 
gyventojams pateikti prašymus, 
pastebėjimus, siūlymus – įdiegtas įrankis 
„Rūpinuosi Joniškio kraštu“



Finansinis skaidrumas (1)

32 viešuosius pirkimus vykdančios įmonės (ugdymo įstaigos, 
kultūros centrai, savivaldybės valdomos įmonės-Autobusų parkas, 
Butų ūkis, Joniškio vandenys, sveikatos priežiūros įstaigos)

Decentralizuota buhalterija, 
atskiri įmonių  buhalteriai 
kiekvienoje įmonėje, atskiri 
viešieji pirkimai, sudėtinga 
viešųjų pirkimų ir sudarytų 
sutarčių kontrolė

Savivaldybės pirminė viešųjų 
pirkimų situacija



Finansinis skaidrumas (1)

• Centralizuoti pirkimai: elektra, maisto produktai, automobilinių degalai (benzino A95, dyzelino, 
suskystintų naftos dujų), transporto priemonių draudimas,  švietimo ugdymo įstaigų darbuotojų 
civilinės atsakomybės draudimas, telemetrinė automobilių kuro sunaudojimo stebėjimo sistema.

• Tikslas-atsakingas viešųjų pirkimų planavimas, skaidrumo užtikrinimas, atsakingas poreikio 
nustatymas, racionalus  biudžeto planavimas ir  lėšų naudojimas,  administracinės naštos 
mažinimas, ženklus pirkimo procedūrų sumažinimas.



Paslaugų  skaitmenizavimas

• Įdiegtas gyventojų aptarnavimas vieno langelio principu;

• LEIDIMŲ/LICENZIJŲ IŠDAVIMO PRAŠYMŲ pateikimo internetu funkcionalumai;

• Atsisakyta formalių popierinių pažymų teikimo įvairioms įstaigoms;

• Dovanų politika – patvirtinta pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų 
dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir 
saugojimo tvarka, nustatyti elgesio reikalavimai, kai yra siūloma ar duodama 
dovana ar kyšis.

• Savivaldybės interneto svetainėje nurodomi pranešimų apie galimą neteisėtą 
veiklą savivaldybėje kanalai bei nurodomas jų pobūdis (konfidencialūs arba 
anoniminiai) 



REZULTATAI

• Joniškio rajono savivaldybė apdovanota Europos 
Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą: 
atitinka dvylika gerojo valdymo principų, iš jų 
dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų 
organizavimo, reagavimo; veiksmingumo ir 
efektyvumo, atvirumo ir skaidrumo, teisėtumo, 
etiško elgesio ir kt.) 

• VPT įvertino savivaldybę už  centralizuotų pirkimų 
įgyvendinimą.  

• „Transparency International“ 2019 metų pradžioje 
paskelbė atlikto savivaldybių skaidrumo tyrimo 
rezultatus - geriausiai savo veiklą viešina Joniškio 
rajono savivaldybė, surinkusi daugiausiai iš visų 
savivaldybių – 94 balus

• Išaugo gyventojų pasitikėjimas savivaldybės 
institucijomis. 



„Oriai, dorai gyventi ir reikalauti to paties iš kitų yra labai sunki privilegija“ 
(Lietuvių išeivijos filosofas Algis Mickūnas)

Bet tai verta daryti, kad tikrai pasijustume privilegijuoti.
Tai labai garbinga ir sąžininga privilegija.

DĖKOJU UŽ JŪSŲ LAIKĄ!


