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DĖL INFORMACIJOS APIE 2015 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMĄ

Vadovaudamiesi Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo „Dėl

Jonavos rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

tvirtinimo“ 17 p., teikiame informaciją apie korupcijos prevencijos programos priemonių plano
vykdymo eigą, jų veiksmingumą bei pasiektus rezultatus 2015 metais.

Nuo 2013 m. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. VI-20

sudarytos antikorupcijos komisijos sudėtis nesikeitė: asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos
priemonių įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę – liko tie patys. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
vykdomos šios, programoje numatytos, veiklos:
1.

Identifikuotos ir ypatingai komisijos stebimos ir kontroliuojamos veiklos sritys,

kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė – veiklos, kuriuose darbuotojams yra suteikti
įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su valstybės turto

(kompensacinės

pagalbos techninės priemonės) naudojimu, soc. paramas teikimu, viešaisiais pirkimais.
2.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro klientams sudarytos sąlygos anonimiškai,

naudojant elektronines priemones, pateikti savo nuomonę apie įstaigos specialistų darbą, jų
netinkamą elgesį arba piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.
3.

Vykdant viešuosius pirkimus, įstaigoje vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymu,

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintomis Viešųjų pirkimų taisyklėmis,

viešųjų pirkimų planu ir kitais galiojančiais teisės aktais. Daugiausia vykdomų viešųjų pirkimų
apima mažos vertės viešųjų pirkimus. Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Kiekvienais kalendoriniais metais

minėtų pirkimų apimtis sudaro ne mažiau kaip 50 procentų įstaigos viešųjų pirkimų bendrosios
vertės.

Vykdant, korupcijos prevencijos programą, per 2015 metus pasiekti šie rezultatai:
1.

analizuojamuoju laikotarpiu įstaigoje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio

nusikalstamų veikų atvejai bei kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už
kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė;
2.

skundų dėl viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo, kontrolės, administravimo nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktorės pareigas
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