
             

            Priedas Nr.1            priedas 

                               

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

2020-2022 METAMS 
 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas asmuo Įvykdymo laikas Laukiami rezultatai 

vertinimo kriterijai  

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020-2022 M, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS 

(ATNAUJINIMAS) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ PASKYRIMAS (TIKSLINIMAS) 

1 Asmenų, atsakingų už korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą VšĮ Vilkaviškio PSCP 

paskyrimas (patikslinimas) 

Direktorius 2020 m. I ketv. 

 

Paskirti asmenys, patikslinta informacija apie 

asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą.  

2 VšĮ Vilkaviškio PSCP Korupcijos 

prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano 2020-2022 m. parengimas ir 

patvirtinimas (atnaujinimas) 

 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą  

2020 m; 2022 m. Parengta (atnaujinta) VšĮ Vilkaviškio PSCP 

Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas 2020-2022 m. 

 

3 VšĮ Vilkaviškio PSPC  Korupcijos 

prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių̨ plano 2020-2022 m kopijų 

pateikimas Vilkaviškio rajono savivaldybei ir 

LR SAM Korupcijos prevencijos skyriui 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2020 m; 2022 m. VšĮ Vilkaviškio PSPC Korupcijos prevencijos 

programos 2020–2022 m. ir jos įgyvendinimo 

priemonių̨ plano kopijų pateikimas Vilkaviškio rajono 

savivaldybei ir LR SAM Korupcijos prevencijos 

skyriui 

4 VšĮ Vilkaviškio PSPC Korupcijos 

prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano 2020-2022 metams bei 

informacijos apie asmenis, paskirtus vykdyti 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir 

kontaktų skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat VšĮ Vilkaviškio PSPC interneto svetainėje paskelbta 

korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas 2020-2022 metams bei asmenų, 

atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai  

5 VšĮ Vilkaviškio PSPC interneto svetainėje 

ataskaitų apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2020-2022 metams 

vykdymą skelbimas 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet iki vasario 1 d. Ataskaitų paskelbimas apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2020-2022 metams vykdymą 

ATSKLEISTI KORUPCIJOS PRIEŽASTIS, SĄLYGAS KORUPCIJAI PASIREIKŠTI IR JAS ŠALINTI 
6 VšĮ Vilkaviškio PSPC veiklos sričių 

vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius 

korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kiekvienų metų III ketv. Įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė  

7 Kreipimasis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį 

įstaigose pareigas, numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 straipsnyje 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Privaloma tvarka, numatant 

asmenį priimti į pareigas 

Korupcijos tikimybės sumažėjimas priimant į įstaigą 

nepriekaištingos reputacijos asmenis. 

MAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS BEI APRAIŠKAS, UGDYTI ANTIKORUPCINĘ KULTŪRĄ 
8 VšĮ Vilkaviškio PSPC darbuotojų elgesio 

kodekso ir elgesio taisyklių skelbimas 

įstaigos interneto svetainėje, informacijos 

Inžinierius-programuotojas. 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

Nuolat Įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose 

skelbiamas įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas ir 

elgesio taisyklės 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas asmuo Įvykdymo laikas Laukiami rezultatai 

vertinimo kriterijai  

stenduose  

 

kontrolės vykdymą 

9 Įstaigos gydytojų viešųjų ir privačiųjų 

interesų įstatymo reikalavimų vykdymas, 

privačių interesų deklaravimas 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Visų gydytojų privačių interesų deklaracijų 

pateikimas (patikslinimas) 

10 Įstaigos darbuotojų švietimo korupcijos 

prevencijos klausimais organizavimas 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet Darbuotojai bus supažindinti su korupcijos 

prevencijos būdais ir priemonėmis, korupcijos 

pasekmėmis, bus formuojama antikorupcinė kultūra, 

diegiami antikorupcinio elgesio principai. 

UŽTIKTINTI ĮSTAIGOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 
11 Šeimos gydytojo medicinos normos 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje 

Inžinierius-programuotojas. 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat  Skelbiama įstaigos interneto svetainėje 

12 Informacijos apie pacientų teises ir pareigas 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje 

Inžinierius-programuotojas. 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Skelbiama įstaigos interneto svetainėje 

13 Antikorupcinio pobūdžio priemonių įvedimas Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Priemonės mažins korupcijos apraiškų atsiradimo 

galimybes, didins pasitikėjimą. 

14 Informacijos apie nemokamas ambulatorines 

(kompensuojamas Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas 

įstaigos interneto svetainėje 

Inžinierius-programuotojas. 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Skelbiama informacija apie nemokamas ir mokamas 

paslaugas 

VYKDYTI SKAIDRŲ PASLAUGŲ, PREKIŲ, DARBŲ PIRKIMĄ BEI LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 
15 Užtikrinti įstaigoje LR Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatų 

įgyvendinimą 

Inžinierius-programuotojas. 

Direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Viešųjų pirkimų plano skelbimas įstaigos 

internetinėje svetainėje 

16 Stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir 

įgyvendinti papildomas prevencines 

priemones, kurios leistų nustatyti korupcijos 

atvejus įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose 

Direktorius. 

Už viešuosius pirkimus atsakingas 

asmuo. 

Nuolat Skaidrus viešųjų  pirkimų vykdymas 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 
17 Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir 

SAM Korupcijos prevencijos skyriaus 

informavimas sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka 

įstaigoje gavus pranešimą apie galimą 

korupcinę veiką 

Direktoriaus paskirtas asmuo 

atsakingas už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Gavus pranešimą per 3 darbo 

dienas 

Pateiktų pranešimų VšĮ Vilkaviškio PSPC vadovui ir 

perduotų pranešimų STT, SAM Korupcijos 

prevencijos skyriui skaičius 

_________________________________________________ 


