
 
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 2015-2017 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

VYKDYMĄ 2016 METŲ II PUSMETĮ 

2017-01-06  Nr.  

Priemonė 
2. 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 ir 

patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 
2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-203   

Priemonė 
10. Organizuoti antikorupcinės kultūros 
ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos renginius, 
dalyvauti šalies ir regiono lygiu 

skelbiamuose konkursuose 
antikorupcijos tema. 

Priemonė 
14. Organizuoti savivaldybės tarybos narių, 
savivaldybės administracijos, savivaldybės 

įstaigų darbuotojų kursus, susijusius su 
antikorupcine veikla. 

Nesikreipėme, nes nepriėmėme asmenų, 
siekiančių eiti arba  

einančių savivaldybės įstaigoje , numatytas 
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 

dalyje ir patvirtintas Joniškio rajono 
savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. 
sprendimu Nr. T-203  (kartu su pakeitimais, 

padarytais 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu 
Nr. T-224, 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu 
Nr. T-62  ir 2014 m. rugpjūčio 27 d.  sprendimu 

Nr. T-119) 
Asmenų, siekusių eiti pareigas,  

kai kreiptis į STT privaloma, skaičius – 0 
Kreipimųsi skaičius - 0 

Minint tarptautinę antikorupcijos dieną 
lopšelio - darželio „Saulutė“ 

informaciniame stende pateikta 
informacija apie korupciją bei jos 

prevenciją,  specialiųjų tyrimų tarnybos 
tiriamas Lietuvos Respublikos 

baudžiamajame kodekse nustatytas 
korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas bei  „karštosios linijos“ telefonus, 
kuriais galima pateikti informaciją 

pareigūnams apie galimus korupcijos 
atvejus.  

Lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai  
dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės 

vykdomuose  antikorupciniuose mokymuose  
„ Lietuvos Respublikos ir Norvegijos 

karalystės institucijų bendradarbiavimas 
perteikiant žinias ir gerąją patirtį 

administracinio – finansinio valdymo bei 
korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
institucijoms“. 

Kursuose dalyvavo 2 asmenys 
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam 

kursų klausytojui - 12val.  
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