Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
(dokumento sudarytojas)
DUOMENYS APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 2014 M.
__2015-01-20____ Nr. __V2-33 (3.13)_____
(data)
Priemonė
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. T203
Pasiekimų rodiklis
Asmenų, siekusių eiti pareigas,
kai kreiptis į STT informacijos
yra privaloma, skaičius
Kreipimųsi skaičius

Priemonė
17. Vykdyti viešuosius pirkimus
elektroninėmis priemonėmis
Pasiekimų rodiklis
Elektroninėmis priemonėmis atliktų
visų planuojamų pirkimų procentas

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

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.
Elektroninėmis priemonėmis atliktų
visų planuojamų pirkimų procentas
– 36,85 proc.

Priemonė

24. Organizuoti antikorupcinės
kultūros ugdymo dienas, savaites,
Tarptautinės antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti šalies ir regiono
lygiu skelbiamuose konkursuose
antikorupcijos tema
Pasiekimų rodiklis

Dalyvių skaičius

SAM nurodymu:
1. VšĮ Joniškio ligoninėje įrengtas
(vienas) stendas, kuriame patalpinta ši
informacija: 1) ligoninės vyriausiojo
gydytojo kreipimasis į pacientus, į
ligoninės bendruomenę antikorupcine
tema, 2) informacija apie nusikal-

timus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir baudžiamąją
atsakomybę, 3) dėl pranešimo apie
korupcinio pobūdžio veikas.
2. Ligoninės skyriams (8 segtuvai)
parengti segtuvai – informacija

Priemonė
28. Organizuoti savivaldybės tarybos narių,
savivaldybės administracijos, savivaldybės
įstaigų darbuotojų kursus, susijusius su
antikorupcine veikla (pagal Nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano 8.6 priemonę)

Pasiekimų rodiklis
Kursuose dalyvavusių asmenų skaičius
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursų klausytojui

1) VšĮ Joniškio ligoninės salėje 2014-0108 14 val. įvyko susitikimas – seminaras su
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių
valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininke R. Šikšniene. Tema „Medicina
ir korupcija“. Dalyvavo 100 ligoninės
darbuotojų. Seminaro (mokymų) trukmė –
1,5 -2 val.
2) VšĮ Joniškio ligoninės vyr. gydytojo
pavaduotoja medicinai, atsakinga už
korupcijos prevenciją Joniškio ligoninėje,
dalyvavo asmens sveikatos priežiūros
darbuotojų ir vadovų mokymuose:

pacientams antikorupcine tema,
juose įsegta ši informacija: 1) ligo-

2014-09-18 – 4 val.
2014-10-23 – 4 val.
ninės vyriausiojo gydytojo kreipimasis į 3) 2014-09-23 Joniškio ligoninės darbuopacientus, į ligoninės bendruomenę
tojų išplėstiniame gamybiniame pasitarime
antikorupcine tema, 2) informacija apie (dalyvavo apie 50 darbuotojų) perskaitytas
nusikaltimus ir baudžiamuosius
ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojos menusižengimus valstybės tarnybai ir
dicinai, atsakingos už korupcijos prieviešiesiems interesams ir baudživenciją Joniškio ligoninėje, parengtas
amąją atsakomybę, 3) dėl pranešimo pranešimas ,,Korupcijos prevencija“ (1
apie korupcinio pobūdžio veikas, 4)
val.)
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos

sveikatos apsaugos ministro 201407-07 įsakymu Nr. V-773, 5) VšĮ
Joniškio ligoninės darbuotojų elgesio
kodeksas, patvirtintas VšĮ Joniškio
ligoninės vyriausiojo gydytojo
2014-05-08 įsakymu Nr. V-34.
Prengė VšĮ Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojos medicinai,
atsakinga už korupcijos prievenciją Joniškio ligoninėje, Jolanta Stirbienė
tel. (8 426) 51764
e-paštas pavaduotoja@joniskioligonine.lt
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