
 

 

Korupcijos prevencijos programos priedas  

 

VšĮ „Lazdijų  pirminės sveikatos priežiūros centras“ Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 2015 - 2016 metams priemonių planas 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo 

kriterijai 
1. Paskirti asmenį už 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Vyriausioji 

gydytoja 

2015 m. sausis Paskirtas asmuo 

atsakingas už 

Korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą vyr. 

slaugytoja 

2. Vadovautis 2011 m. 

lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 

ĮV-43.2 patvirtinta 

Korupcijos prevencijos 

programa ir vykdyti jos 

kontrolę 

Vyriausioji 

gydytoja, 

vyriausioji 

slaugytoja 

2015 m. sausis Parengtas 

Korupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimo 

2015 – 2016 m. 

priemonių planas 

3.  Sveikatos apsaugos 

ministerijai pateikti 

patvirtintos (patikslintos) 

Korupcijos prevencijos 

programos kopiją bei 

informaciją apie asmenis, 

paskirtus vykdyti įstaigoje 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Vyriausioji 

gydytoja 

2015 m. vasaris Parengtos 

(patikslintos) ir 

pateiktos 

programos 

4. Skelbti Korupcijos 

prevencijos programą su jos 

įgyvendinimo 2015 – 2016 

m. priemonių planu įstaigos 

internetinėje sveitainėje 

Vyriausioji 

slaugytoja 

2015 m. vasaris Informacijos 

pateikimas 

5. Paskelbti visose Centro 

skelbimų vietose 

informaciją apie 

atsakomybę už Korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

ir kur asmuo turi kreiptis 

susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veikla 

Vyriausioji 

slaugytoja 

Kiekvienų metų I 

ketvirtį 

Informacijos 

pateikimas 

6. Supažindinti Centro 

darbuotojus su Korupcijos 

Vyriausioji 

gydytoja, 

2015 m. vasaris Organizuotas 

darbuotojų 



prevencijos programa ir 

2015 – 2016 m. priemonių 

įgyvendinimo planu 

vyriausioji 

slaugytoja 

susrinkimas 

7. Gavus pareiškimą ar 

išaiškėjus apie galimą 

korupcijos atvejį informuoti 

Centro vyriausiąjį gydytoją 

ir Specialiųjų tyrimų 

tarnybą 

Asmuo atsakingas 

už Korupcijos 

prevencijos 

kontrolės 

vykdymą 

Gavus 

informaciją 

Informacijos 

pateikimas 

8. Analizuoti gautus 

pasiūlymus dėl Korupcijos 

prevencijos priemonių 

Asmuo atsakingas 

už Korupcijos 

prevencijos 

kontrolės 

vykdymą 

Nuolat gavus 

informaciją 

Pasiūlymų dėl 

Korupcijos 

prevencijos 

priemonių analizė 

ir išvados 

9. Organizuoti Centro 

darbuotojų mokymus 

Korupcijos prevencijos 

klausimais 

Vyriausiasis 

gydytojas 

Vieną kartą per 

kalendorinius 

metus 

Išklausiusiųjų 

darbuotojų 

skaičius 

10. Organizuoti Centro 

darbuotojų susirinkimus 

apie galimas Korupcijos 

pobūdžio apraiškas, siekiant 

jų išvengti 

Vyriausiasis 

gydytojas 

Pagal poreikį Susirinkimų 

skaičius 

11. Centro internetinėje 

svetainėje skelbti ataskaitą 

apie įstaigos Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą 

Vyriausioji 

slaugytoja 

Kas pusmetį Informacijos 

pateikimas 

 

 

 

Vyriausioji gydytoją     Leonora Patašienė 


