
VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2017 - 2019 METŲ  PRIEMONIŲ PLANO  

2018 METŲ II PUSMEČIO ATASKAITA 

Priemonė  Tikslas  Tikslo rezultato pasiekimas 

Antikorupcinės 
informacijos skelbimas  Šviesti ir informuoti visuomenę 

Paskelbta korupcijos prevencijos programos 
priemonių plano 2018 metų I pusmečio 
ataskaita įstaigos interneto svetainėje. 

Įstaigos veiklos sričių 
įvertinimas dėl 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės  

Didinti veiklos skaidrumą Atlikta pacientų anoniminė apklausa 

Informacijos  teikimas 
įstaigos pacientams apie 
valstybės lėšomis 
apmokamas paslaugas ir 
apie mokamų paslaugų 
teikimo tvarką. 

Informuoti visuomenę 

Patikslintos plombinių medžiagų, 
vienkartinių ir kitų odontologinių 
priemonių kainos, informacija patalpinta 
įstaigos informaciniame stende 
 

Viešųjų pirkimų 
organizavimas per 
Centrinę perkančiąją 
organizaciją ( CPO). 

Nustatyti galimas korupcijos 
apraiškas atliekant savarankiškus 
viešuosius pirkimus įstaigoje,didinti 
skaidrumą ir viešumą  

2018 metų II pusm. įstaiga medicininės  
įrangos nepirko 

  

Antikorupcinis švietimas 
Organizuoti įstaigos darbuotojų 
mokymus korupcijos prevencijos 
klausimais. 

2018 metų II pusm. įstaigos darbuotojai 
supažindinti su atsakomybės taikymu už 
korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, 
įvardintą Lietuvos Respublikos 
baudžiamajame kodekse.  

 

Informacijos 
atnaujinimas įstaigos 
informaciniame stende, 
internetinėje svetainėje ir 
ant gydytojų kabinetų 
durų. 

Šviesti ir informuoti visuomenę Atnaujinta informacija įstaigos stende 

Elgesio kodekso nuostatų 
laikymosi kontrolė ir 
priežiūra 

Mažinti korupcijos pasireiškimo 
tikimybę 

Peržiūrėtas, papildytas ir pateiktas 
patvirtinimui darbuotojų elgesio kodeksas  

 



Korupcijos prevencijos 
programos 
įgyvendinimo 2017-
2019 m. priemonių 
plano peržiūrėjimas ir 
patvirtinimas 

Šalinti korupcijos prielaidas 
įstaigoje 

Peržiūrėtas ir aptartas korupcijos 
prevencijos priemonių planas 2019 
metams. 

Ataskaitos  apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano 
vykdymą skelbimas 
internetinėje svetainėje  

Didinti viešumą  Parengta ataskaita apie priemonių plano 
vykdymą antrajame pusmetyje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 - 2019 METŲ  PRIEMONIŲ PLANO 

 
2018 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA 

 
Prioritetinė sritis Tikslas Tikslo rezultato pasiekimas 

Informacijos apie 
korupcijos prevencijos 
priemones skelbimas 
įstaigos internetinėje 
svetainėje  

Informuoti visuomenę 

Internetinėje svetainėje paskelbta 
įstaigos Korupcijos prevencijos 
priemonių plano vykdymo  2017 m. 
antrojo  pusmečio ataskaita  

Elgesio kodekso nuostatų 
priminimas įstaigos 
darbuotojams 

Šviesti ir informuoti darbuotojus Aptarta darbuotojų diskusijoje  

Informacijos 
atnaujinimas įstaigos 
informaciniame stende, 
internetinėje svetainėje ir 
ant gydytojų kabinetų 
durų. 

Šviesti ir informuoti visuomenę Atnaujinta antikorupcinė informacija 
internetinėje svetainėje  bei įstaigos stende 

Antikorupcinis švietimas Organizuoti įstaigos darbuotojų 

mokymus korupcijos prevencijos 

klausimais. 

2018 metų I pusm. mokymuose korupcijos 

prevencijos klausimais dalyvavo 9 įstaigos 

darbuotojai. Jie supažindinti su korupcijos 

prevencijos naujovėmis 

Įstaigos darbuotojų 
privačių interesų 
deklaravimas 

Mažinti galimos korupcijos 
prielaidas 

Nustatyto sąrašo įstaigos darbuotojų 
deklaracijos pateiktos 

Informacijos apie 
valstybės lėšomis 
apmokamas ir apie 
mokamas paslaugas 
teikimas įstaigos 
pacientams  

Informuoti visuomenę Asmens sveikatos priežiūros  paslaugų 
teikimo tvarka išliko nepakitusi 

Vaistinių preparatų ir 
kitos medicininės įrangos 
pirkimų organizavimas 
per Centrinę perkančiąją 
organizaciją ( CPO). 

Nustatyti galimas korupcijos 
apraiškas atliekant savarankiškus 
viešuosius pirkimus įstaigoje  

2018 metų I pusm. įstaiga per Centrinę 
perkančiają organizaciją medicininės 
įrangos nepirko   

  



Galimos korupcinės 
veikos nustatymas 

Informuoti visuomenę ir 
darbuotojus 

Informacijos apie korupcinio pobūdžio 
nusikalstamas veikas atnaujinimas 
informaciniame stende 

ASPĮ darbuotojų, 
susidūrusių su galima 
korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, 
elgesio taisyklių 
aptarimas 

Mokyti darbuotojus korupcijos 
prevencijos klausimais Aptarta bendroje darbuotojų diskusijoje 

Ataskaitos apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano 
vykdymą parengimas  

Mažinti galimų korupcinių veikų 
prielaidų bei apraiškų tikimybę 

Parengta ataskaita apie priemonių plano 
vykdymą. 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2017 - 2019 METŲ  PRIEMONIŲ PLANO  

2017 METŲ II PUSMEČIO ATASKAITA 

Priemonė  Tikslas  Tikslo rezultato pasiekimas 

Antikorupcinės 
informacijos skelbimas  Šviesti ir informuoti visuomenę 

Paskelbta korupcijos prevencijos programos 
priemonių plano 2017 metų I pusmečio 
ataskaita įstaigos interneto svetainėje. 

Įstaigos veiklos sričių 
įvertinimas dėl 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės  

Didinti veiklos skaidrumą Atlikta pacientų anoniminė apklausa 

Informacijos  teikimas 
įstaigos pacientams apie 
valstybės lėšomis 
apmokamas paslaugas ir 
apie mokamų paslaugų 
teikimo tvarką. 

Informuoti visuomenę 

Patikslintos plombinių medžiagų, 
vienkartinių ir kitų odontologinių 
priemonių kainos, informacija patalpinta 
įstaigos informaciniame stende 
 

Viešųjų pirkimų 
organizavimas per 
Centrinę perkančiąją 
organizaciją ( CPO). 

Nustatyti galimas korupcijos 
apraiškas atliekant savarankiškus 
viešuosius pirkimus įstaigoje,didinti 
skaidrumą ir viešumą  

2017 metų II pusm. įstaiga medicininės  
įrangos nepirko 

  

Antikorupcinis švietimas 
Organizuoti įstaigos darbuotojų 
mokymus korupcijos prevencijos 
klausimais. 

2017 metų II pusm. įstaigos darbuotojų 
viešoje diskusijoje aptartos  korupcinio 
pobūdžio nusikalstamos veikos, bei 
atsakomybė  

Informacijos 
atnaujinimas įstaigos 
informaciniame stende, 
internetinėje svetainėje ir 
ant gydytojų kabinetų 
durų. 

Šviesti ir informuoti visuomenę Atnaujintas vadovo kreipimasis 

Korupcijos prevencijos 
programos 
įgyvendinimo 2017-
2019 m. priemonių 
plano peržiūrėjimas ir 
patvirtinimas 

Šalinti korupcijos prielaidas 
įstaigoje 

Peržiūrėtas ir aptartas korupcijos 
prevencijos priemonių planas. 



Ataskaitos  apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano 
vykdymą skelbimas 
internetinėje svetainėje  

Didinti viešumą  Parengta ataskaita apie priemonių plano 
vykdymą antrajame pusmetyje. 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 - 2019 METŲ  PRIEMONIŲ PLANO 

 
2017 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA 

 
Prioritetinė sritis Tikslas Tikslo rezultato pasiekimas 

Informacijos apie 
korupcijos prevencijos 
priemones skelbimas 
įstaigos internetinėje 
svetainėje  

Informuoti visuomenę 

Įstaigos interneto svetainėje paskelbtas 
įstaigos Korupcijos prevencijos 
programos priemonių planas 2017–2019 
m. 

Elgesio kodekso nuostatų 
priminimas įstaigos 
darbuotojams 

Šviesti ir informuoti darbuotojus Aptarta su gydytojais 

Informacijos 
atnaujinimas įstaigos 
informaciniame stende, 
internetinėje svetainėje ir 
ant gydytojų kabinetų 
durų. 

Šviesti ir informuoti visuomenę Atnaujinta antikorupcinė informacija ant 
gydytojų kabinetų durų 

Įstaigos darbuotojų 
privačių interesų 
deklaravimas 

Mažinti galimos korupcijos 
prielaidas 

Nustatyto sąrašo įstaigos darbuotojų 
deklaracijos pateiktos 

Informacijos apie 
valstybės lėšomis 
apmokamas ir apie 
mokamas paslaugas 
teikimas įstaigos 
pacientams  

Informuoti visuomenę Asmens sveikatos priežiūros  paslaugų 
teikimo tvarka išliko nepakitusi 

Vaistinių preparatų ir 
kitos medicininės įrangos 
pirkimų organizavimas 
per Centrinę perkančiąją 
organizaciją ( CPO). 

Nustatyti galimas korupcijos 
apraiškas atliekant savarankiškus 
viešuosius pirkimus įstaigoje  

2017 metų I pusm. įstaiga per Centrinę 
perkančiają organizaciją medicininės 
įrangos nepirko   

  

Antikorupcinis švietimas Informuoti visuomenę korupcijos 
prevencijos klausimais 

Įstaigos stende atnaujinta informacija ,kur 
gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio 
pobūdžio veikla  

Galimos korupcinės 
veikos nustatymas 

Informuoti visuomenę ir 
darbuotojus 

Įvertintas  įstaigos korupcijos indeksas  



ASPĮ darbuotojų, 
susidūrusių su galima 
korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, 
elgesio taisyklių 
aptarimas 

Mokyti darbuotojus korupcijos 
prevencijos klausimais Aptarta individualiai su kiekviena slaugytoja 

Ataskaitos apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano 
vykdymą parengimas  

Mažinti galimų korupcinių veikų 
prielaidų bei apraiškų tikimybę 

Parengta ataskaita apie priemonių plano 
vykdymą. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


