
 

PATVIRTINTA  

Kretingos rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro  

direktoriaus 2018 m. kovo 23 d.  

įsakymu Nr. V-12 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2018-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

nr. 

Priemonė Vykdytojas Įgyvendinimo 

terminas 

Vertinimo kriterijai 

I. PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS 

1. Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Kretingos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

direktorius 

2018 m. I ketv. Kretingos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biure paskirtas 

asmuo atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą 

2.  Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2018-

2020 m. priemonių planą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą  

2018 m. II ketv. Parengta Korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo 2018-

2020 m. priemonių planas 

3. Biuro internetinėje svetainėje skelbti Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2018-

2020 m. priemonių planą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2018 m. II ketv. Programos ir priemonių plano 

paskelbimas internetinėje svetainėje 

4.  Biuro internetiniame puslapyje skelbti korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymo ataskaitą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kiekvienų metų 

I ketvirtis 

Paskelbta ataskaita 

II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 

5. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure  

Kretingos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

2018 m. IV ketv. Parengta motyvuota išvada  

 



 sveikatos biuro 

direktorius ir asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją  

6. Skelbti Kretingos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro interneto svetainėje informaciją apie 

įstaigos darbuotojams pareikštus įtarimus padarius 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas  

 

Kretingos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

direktorius ir asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją  

 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

apie 

darbuotojams 

pareikštus 

įtarimus 

padarius 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas 

veiklas, 

patvirtinimo  

 

Asmenų, kuriems buvo pateikti 

įtarimai padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, skaičius  

 

7. Nustačius korupcijos faktus, Kretingos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui 

teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir 

kontrolės priemonių įgyvendinimo, siekiant, kad 

nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų  

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

korupcijos fakto 

patvirtinimo  

 

Parengtas priemonių planas 

8. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, o jiems 

pasitvirtinus nedelsiant informuoti Kretingos rajono 

savivaldybės administraciją  

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Gavus skundą, 

pareiškimą  

 

Skundų, pateiktų pareiškimų dėl 

galimų korupcijos apraiškų, skaičius  

 

9. Pagal galimybes organizuoti, dalyvauti sveikatos 

sistemos įstaigų darbuotojų mokymuose korupcijos 

prevencijos klausimais  

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Esant galimybei Mokymus antikorupcijos tema 

išklausiusių darbuotojų skaičius  

 



III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, VYKDOMŲ KRETINGOS RJAONO SAVAIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE, 

PROCESO TOBULINIMAS 

10. Pasikeitus teisės aktams, peržiūrėti ar pakoreguoti 

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisykles 

Viešųjų pirkimų 

organizatoriai 

Nuolat Supaprastintos viešųjų pirkimų 

taisyklės atitinka teisės aktų 

reikalavimus 

IV. INFORMACIJOS APIE BIURO TEIKIAMAS PASLAUGAS VIEŠUMO, SKAIDRUMO IR ATSKAITINGUMO 

UŽTIKRINIMAS 

11.  Biuro internetiniame puslapyje skelbti finansines 

ataskaitas, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitas, informaciją apie paramos gavimą ir jos 

panaudojimą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet II ketv. Paviešinta Biuro finansinė 

atskaitomybė 

12. Viešai skelbti informaciją apie laisvas darbo vietas 

Biure 

Direktorius Nuolat Paskelbta informacija apie laisvas 

darbo vietas Biure 

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

13. Kretingos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis 

asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla.  

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Kretingos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro interneto 

svetainėje paskelbta informacija apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus bei į kokią 

instituciją ir kokia tvarka asmuo gali 

kreiptis dėl korupcijos apraiškų  

 

14. Kretingos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro interneto svetainės puslapio skiltyje, 

skirtai korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie 

įstaigos korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymą  

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Esant korupcinio 

pobūdžio teisės 

aktų 

pažeidimams 

Pranešimų apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano vykdymą skaičius. 

Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo 

skaičius.  

 

 

 


