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INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 2012 M.
2012-12-20

Nr. V2-629

Priemonės
Nr.

Priemonė

Įvykdymo
laikas

Informacija apie įvykdymą
(kas padaryta, veiksmingumas)

6.

Kreiptis į STT 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
Vykdyti viešuosius pirkimus
elektroninėmis priemonėmis

Privaloma
tvarka, numatant
priimti į
nurodytas
pareigas

2012 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. S-580 (1.15) reiptasi į
STT dėl informacijos, užkertančios kelią eiti
atitinkamas pareigas, pateikimo apie pretendentę į
vyriausiojo gydytojo pavaduotojos medicinai pareigas
Vaidą Sungailienę; 2012 m. spalio m. 2 d. raštu Nr. 401-5064 gauta STT informacija.

Užtikrinti, kad interesantai
turėtų galimybę iš karto po
suteiktos paslaugos
anonimiškai pareikšti savo

2012 m. II
ketvirtis

17.

22.

Pasiekimų rodiklis
(pagal vertinimo
kriterijus)

Asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į
STT informacijos yra
privaloma, skaičius –1
Kreipimųsi skaičius –1

Kasmet

Sudarytos sutartys su laimėjusiais tiekėjais. Paskelbti
skelbimai apie sutarčių sudarymą bei prekių, paslaugų
pirkimus. Užpildytos ir išsiųstos viešųjų pirkimų
procedūrų ataskaitos viešųjų pirkimų tarnybai. Šiuo
metu tiekėjai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
Iš viso atlikta pirkimų 46, 11 iš jų elektroninėmis
priemonėmis.
Parengtos ir patvirtintos 2 anketos formos:
Konsultacinės poliklinikos pacientų apklausos anketa
(Kokybės sistemos dokumentas A04-F02, 2011-04-04
redakcija) ir Pacientų apklausos anketa (Kokybės

Elektroninėmis
priemonėmis atliktų visų
planuojamų pirkimų
procentas – 24 proc.

Parengta ir pateikta
anketa – 2;
Pacientų, pareiškusių
nuominę apie teiktas

2
atsiliepimą apie paslaugos
kokybę, pagirtiną ar
netinkamą aptarnavusio
darbuotojo elgesį
24.

28.

Organizuoti antikorupcinės
kultūros ugdymo dienas,
savaites, Tarptautinės
antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti šalies ir
regiono lygiu skelbiamuose
konkursuose antikorupcijos
tema
Organizuoti savivaldybės
tarybos narių, savivaldybės
administracijos, savivaldybės
įstaigų darbuotojų kursus,
susijusius su antikorupcine
veikla (pagal Nacionalinės kovos su

sistemos dokumentas A04-F01, 2010-06-10 redakcija);
abi anketos prieinamos stacionaro ir poliklinikos
pacientams, skirtos anoniminei apklausai bet kuriuo
paslaugų teikimo laikotarpiu.

ligoninėje paslaugas per
2012 m. I pusmetį – 36;
Per II pusmetį - 30 .

Kiekvienų metų
lapkričio–
gruodžio mėn.

Įstaigos darbuotojų išplėstiniame gamybiniame
Renginiai - 1,
pasitarime 2012 m. gruodžio 11 d. vyr. gydytojo
dalyvių skaičius- 31.
pavaduotoja medicinai perskaitė paskaitą antikorupcinės
kultūros tema.

Kasmet

2012 m. sausio 24 d. organizuotas VšĮ Joniškio ligoninės
darbuotojų susitikimas su Lietuvos Respublikos

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininku M. Maciu bei
vyr. specialiste R. Šikšniene.

korupcija 2011–2014 metų
programos įgyvendinimo priemonių
plano 8.6 priemonę)

__________________________________________

Kursuose dalyvavusių
asmenų skaičius – 70
įstaigos darbuotojų
Kursų valandų skaičius,
tenkantis vienam kursus
išklausiusiam asmeniui –
2 val.

