
 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas 2018 -2019m. 

 

 

il. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojai Vykdymo terminai Pastabos 

1. 
Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos ir 

kontrolės vykdymą 
Direktorius 2018 m. lapkričio mėn.   

2. 
Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos 

2018-2019 metų programą ir priemonių planą 

1) Už korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo  (atsakingas 

asmuo) 

2) Direktorius 

2018 m. lapkričio mėn.   

3. 
Skelbti įstaigos interneto svetainėje Programą ir 

jos įgyvendinimo 2018-2019 m. priemonių planą. 

1) Kompiuterių sistemos 

specialistas 

2) Atsakingas asmuo 

2019 m. sausio - vasario mėn.   

4. 
Išskirti veiklos sritis, kuriose gali būti tikimybė 

korupcijos apraiškoms. 

1) Atsakingas asmuo 

2) Padalinių vadovai 

Pagal situaciją, aplinkybes, 

atvejus. 

Nuolat 

  

5. 
Įstaigos internetinėje svetainėje paskelbti Elgesio 

kodeksą 
1) Atsakingas asmuo 2019 m. sausio - vasario mėn.   

6. 
Interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose, 

anoniminių atsiliepimų dėžutėje skelbti 
1) Atsakingas asmuo Pradėti 2018 m. gruodžio mėn ir nuolat   



informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio pažeidimus ir kreipimosi kontaktus 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 

 

7. 
Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, 

nedelsiant informuoti įstaigos direktorių 
Atsakingas asmuo Gavus pranešimą   

8. 
Analizuoti gautis pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos priemonių 

1) Direktorius 

2) Atsakingas asmuo 
Gavus pasiūlymą   

9. 

Įmonės internetinėje svetainėje skelbti 

informaciją apie darbuotojus, kurie pripažinti 

padarę korupcijos pobūdžio veiką 

1) Atsakingas asmuo 
Per 10 darbo dienų nuo informacijos 

gavimo datos 
  

10. 

Periodiškai siųsti už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą asmenį (atsakingas asmuo) ir 

kt. darbuotojus į seminarus, mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais 

1) Direktorius 

2) Atsakingas asmuo 
Gavus informaciją   

11. 

Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie 

korupcijos prevencijos programų priemonių 

plano vykdymą 

Atsakingas asmuo Kas 3 mėn.   

12. Privačių interesų ir pajamų bei turto deklaravimas 

1) Direktorius 

3) Vyr. finansininkė 

Per 30 d. nuo nurodytų pareigybių 

ėjimo pradžios; 

Per 30 d. nuo duomenų 

pasikeitimo (patikslinta 

deklaracija) ir iki ateinančių 

kalendorinių metų gegužės mėn. 

už praėjusius kalendorinius metus) 

  

13. 
Interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų 

planus 

1) Viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininkas Nuolat   



14. 

Įstaigos informaciniuose stenduose skelbti apie 

mokamas ir neapmokamas paslaugas (jos 

apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų) bei jų 

apmokėjimo tvarką 

Atsakingas asmuo Nuolat   

15. 

Internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją 

apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus 

Atsakingas asmuo Nuolat   

16. 

Internetiniame tinklalapyje skelbti Sveikatos 

apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną ir 

informaciją „Praneškite apie korupciją“ 

Atsakingas asmuo Nuolat   

17. 
Bendrauti su STT korupcijos prevencijos ir 

kontrolės klausimais 
Atsakingas asmuo Pagal reikalą   

18. 
Internetinėje svetainėje skelbti teikiamų paslaugų 

įkainius 
Atsakingas asmuo Atnaujinti esant pasikeitimams   

 

 

 

 


