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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRIENŲ RAJONO PRIEMONĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 

 

2019 – 2023 METŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įvykdymo laikas Atsakingi 

asmenys 

1. Supažindinimas su 

Korupcijos 

prevencijos Lietuvos 

sveikatos sistemoje 

Programa 

Supažindinti VšĮ Prienų 

r. PSPC darbuotojus su 

galiojančiais teisės aktais 

2014 m. liepos 7 d. SAM 

ministro įsakymu         

Nr. V – 773 nauja 

redakcija 2019 m. liepos 

10 d. įsakymas              

Nr. V - 801 

2019 m.  

 

III ketvirtis 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai, 

padalinių vedėjai 

2. Informacijos, kur 

turi kreiptis 

pacientas, susidūręs 

su korupcinio 

pobūdžio veika, 

paskelbimas centro 

informacijos 

skelbimo lentose 

Visuomenės nariai žinos, 

kur kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veikomis 

Nuolat Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai  

 

Įstaigos vadovas 

3. Rengiamų tvarkų, 

procedūrų, 

reglamentuojančių 

santykius, kuriuose 

yra galima 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, 

antikorupcinis 

vertinimas 

Išvengti korupcijos 

prielaidų 

Parengus dokumentų 

projektus 

 

Nuolat 

Vidaus auditorius 

 

Personalo 

vadovas 

4.  VšĮ Prienų r. PSPC 

patvirtintų tvarkų, 

procedūrų 

tobulinimas 

Nustatyti galimas 

korupcijos prielaidas 

Nuolat Vidaus auditorius 

 

Padalinių vedėjai 

5. Antikorupcinių 

nuostatų taikymas 

Gydytojų 

konsultacinės 

Užkirsti kelią korupcijos 

apraiškoms 

Nuolat Įstaigos vadovas, 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 



komisijos, Viešųjų 

pirkimų komisijos 

veikloje bei 

nemokamų ir 

mokamų paslaugų 

teikimo procedūroje. 

6.  Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas pagal 

teisės aktų, įskaitant 

SAM korupcijos 

prevencijos 

sveikatos sistemoje 

programą, 

reikalavimus, pradėti 

nustatyto sąrašo 

medicininės įrangos 

bei vaistinių 

preparatų pirkimą 

per CPO  

Užkirsti kelią korupcijos 

apraiškoms, užtikrinant 

skaidrumą ir viešumą 

vykdant viešuosius 

pirkimus 

Nuolat Atsakingas už 

viešuosius 

pirkimus 

 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 

7. Darbuotojų pareigų 

instrukcijų 

peržiūrėjimas ir, 

esant būtinybei, 

įtraukimas 

antikorupciniu 

požiūriu svarbių 

nuostatų bei teisinių 

atsakomybės 

priemonių. 

Apibrėžti antikorupcines 

nuostatas bei teisines 

atsakomybės priemones. 

2019 – 2023  Personalo 

vadovas 

8. Skundų, pareiškimų 

dėl galimų 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų 

nagrinėjimas 

Išnagrinėti skundų, 

pareiškimų atsiradimo 

priežastis ir nustatyti jų 

pašalinimo priemones 

Gavus skundą, 

pareiškimą, pasiūlymą 

Vidaus 

auditorius, 

medicininio 

audito grupė, 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 

9. Privalomas 

informacijos apie 

mokamas sveikatos 

priežiūros paslaugos 

VšĮ Prienų r. PSPC 

teikimo pacientams 

užtikrinimas 

Pateikti teisingą 

informaciją apie 

mokamas ir nemokamas 

sveikatos priežiūros 

paslaugas 

Nuolat Padalinių vadovai 

 

Slaugos 

administratorė 

10. Gavus informaciją 

dėl galimų ar 

korupcinių veikų, 

įstaigos vadovo ir 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos skubus 

informavimas 

įstaigos ir kituose 

Užtikrinti savalaikį 

reagavimą ir nustatytų 

antikorupcinių priemonių 

įvykdymą 

Gavus informaciją  Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 



teisės aktuose 

nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka. 

11. Informacijos apie 

įstaigos 

darbuotojams 

pareikštus įtarimus, 

padarius korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

paskelbimas VšĮ 

Prienų r. PSPC 

darbuotojų 

susirinkimuose 

Užtikrinti viešumą, 

atgrasinimo poveikį 

kitiems sveikatos 

sistemos darbuotojams 

Per 10 darbo dienų 

nuo informacijos apie 

VšĮ Prienų r. PSPC 

darbuotojams 

pareikštus įtarimus 

padarius korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas veiklas 

patvirtinimo 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 

12. Informacijos apie 

įvykdytas, vykdomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

paskelbimas 

Informuoti visuomenę 

apie įvykdytas ir (ar) 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones. 

Nuolat Įstaigos vadovas 

 

Korupcijos 

prevencijos nariai 

13. Pateikti įstaigos 

steigėjams,  

Sveikatos įstaigos 

vadovo pasirašytą 

atlikto korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės įvertinimo 

medžiagą 

Informuoti Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 

skyrių apie atlikto 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimo 

medžiagą. 

Patalpinti medžiagą į VšĮ 

Prienų r. PSPC 

internetinę svetainę 

Kiekvienų metų III 

ketvirtį  

Įstaigos vadovas 

14. Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

Korupcijos 

prevencijos skyriui 

pateikti atlikto 

veiklos srities 

įvertinimo dėl 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės medžiagą 

Informuoti Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 

skyrių apie atlikto 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimo 

medžiagą 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Įstaigos vadovas 

15. VšĮ Prienų r. PSPC, 

atlikus korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

nustatymą, parengti 

ir patvirtinti 

nustatytų neatitiktų 

šalinimo priemonių 

planą, nurodant 

asmenis, atsakingus 

už priemonių 

vykdymą 

Informuoti Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 

skyrių apie atlikto 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimo 

medžiagą 

Parengus korupcijos 

pasireiškimo įstaigoje 

tikimybės įvertinimo 

medžiagą 

Įstaigos vadovas 



16. Visose VšĮ Prienų r. 

PSPC informacijos 

skelbimo vietose 

skelbti informaciją 

apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus ir 

kur turi kreiptis 

asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio 

veika 

Korupcijos prevencijos 

priemonių viešinimas 

Nuolat Įstaigos vadovas 

17. Gavus pranešimą 

apie galimą 

korupcinę veiką, 

nedelsiant 

informuoti direktorių 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybą (toliau STT) 

įstaigos ir kituose 

teisės aktuose 

nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka 

Informuoti įstaigos 

vadovą 

Gavus pranešimą  Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

pirmininkė 

18. Analizuoti 

pasiūlymus dėl 

korupcijos 

prevencijos 

sveikatos sistemoje 

priemonių 

Informuoti įstaigos 

vadovą 

Gavus pasiūlymą Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 

19. Kontroliuoti ir 

koordinuoti VšĮ 

Prienų r. PSPC 

korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

vykdymą ir 

pasiūlymus dėl jų 

tikslinimo 

Informuoti įstaigos 

vadovą 

Gavus pasiūlymą ar 

pranešimą  

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 

20. Bendradarbiauti su 

STT korupcijos 

prevencijos 

klausimais 

Metodinės pagalbos 

gavimui 

Nuolat Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

pirmininkė 

21. Darbuotojams 

dalyvauti 

mokymuose 

Korupcijos 

prevencijos temomis 

Darbuotojų 

antikorupcinio švietimo 

ir informavimo 

užtikrinimas 

Nuolat Įstaigos vadovas 

 

 


