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Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

1 uždavinys 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ ARBA PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS VYKDYMĄ ATSAKINGUS ASMENIS 

1. 1.1 Paskirti asmenis, atsakingus už 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biure (toliau- 

KVSB) 

KVSB direktorius 2011 m. gruodis Paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2. 1.2. Parengti ir patvirtinti KVSB 

Korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių 

planą. 

KVSB direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas, 

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą KVSB  

2011 m. gruodis Parengta programa ir jos įgyvendinimo 

2011–2014 m. priemonių planas. 

3.  1.3. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

Antikorupcijos komisijai pateikti KVSB 

direktoriaus įsakymu patvirtintas 

Korupcijos prevencijos programos ir 

įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių 

plano kopijas bei informaciją apie 

asmenis, paskirtus vykdyti KVSB 

korupcijos prevenciją ir kontrolę 

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB 

2012 m. sausis. Pateikta programa, 2011-2014 m. priemonių 

plano kopijos bei informacija apie asmenis, 

paskirtus vykdyti KVSB korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

4. 1.4. KVSB interneto svetainėje skelbti 

įstaigos Korupcijos prevencijos programą 

ir jos įgyvendinimo 2011-2014 m. 

priemonių planą bei asmenų, atsakingų už 

korupciją ir kontrolę, duomenis ir 

kontaktus.  

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB 

2012 m. sausis. Interneto svetainėje:www.kaisiadorysvsb.lt 

paskelbta informacija. 
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2 uždavinys 

ĮVERTINTI KVSB SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKĄ) 

5. 2.1 Išskirti KVSB veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę jose 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą KVSB 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Nustatytos veiklos sritys, kuriose yra didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas 

korupcijos pasireiškimo vertinimas 

6. 2.2. Supažindinti KVSB direktorių su 

atliktu veiklos srities įvertinimu dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

medžiagą. 

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB  

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

KVSB direktorius su vertinimu ir medžiaga 

7.  2.3. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

Antikorupcijos komisijai pateikti atlikto 

veiklos srities įvertinimo dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės medžiagą 

KVSB direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas, 

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą KVSB 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

Antikorupcijos komisijai parengtas raštas ir 

pateikta medžiaga. 

8. 2.4. KVSB atlikus korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą, esant 

poreikiui parengti ir patvirtinti nustatytų 

neatitikimų šalinimo priemonių planą, 

nurodant asmenis, atsakingus už 

priemonių vykdymą. 

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB 

Parengus korupcijos 

pasireiškimo įstaigoje 

tikimybės įvertinimo 

medžiagą 

Parengtas ir patvirtintas neatitikimų šalinimo 

priemonių planas. 

3 Uždavinys 

MAŽINTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO GALIMYBES ORGANIZUOJANT PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 

9.  3.1. Galimų pirkti prekių ir paslaugų 

viešuosius pirkimus vykdyti per Centrinę 

pirkimo organizaciją (toliau – CPO). 

 

Asmuo atsakingas už viešųjų 

pirkimų atlikimą 

Nuolatos Per CPO atliktų pirkimų skaičius. 

4 Uždavinys 

ŠVIESTI IR INFORMUOTI KVSB DARBUOTOJUS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

10.  

4.1. KVSB darbuotojų susirinkimų metu 

bei interneto svetaineje skelbti informaciją 

apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis 

asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio 

veika. 

 

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB 

2012 m II ketvirtis Interneto svetainėje paskelbta informacija 

apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir 

kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl 

korupcijos apraiškų. 
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5 uždavinys 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR PRANEŠTI NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS, ANALIZUOTI 

PASIŪLYMUS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS KVSB PRIEMONIŲ 

11. 5.1. KVSB gavęs pranešimą apie 

galimą korupcinę veiką, nedelsiant 

informuoti įstaigos vadovą bei kitas 

tarnybas įstaigos  ir kituose teisės 

aktuose nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka. 

KVSB darbuotojai Gavus pranešimą Pateiktų pranešimų skaičius 

12. 5.2. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos KVSB priemonių 

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB 

Gavus pasiūlymus Analizuotų pasiūlymų dėl korupcijos 

prevencijos KVSB priemonių skaičius.  

13. 5.3. Internetinėje svataineje adresu: www. 

kaisiadorysvsb.lt skelbti informaciją apie 

KVSB darbuotojus pripažintus 

padariusius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas. 

KVSB direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas, 

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą KVSB 

Per 10 darbo dienų 

nuo informacijos apie 

darbuotojams 

pareiškus įtarimus 

padarius korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

patvirtinimo 

Paskelbtų informacijų apie asmenis, 

pripažintus padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, skaičius. 

6 uždavinys 

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 

14. 6.1. Bendradarbiauti su Kaišiadorių rajono 

savivaldybės Antikorupcijos komisija 

prevencijos ir kontrolės klausimais 

KVSB direktoriaus 

pavaduotojas, asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

vykdymą KVSB 

Esant poreikiui Gauta metodinė pagalba 

7 uždavinys 

KONTROLIUOTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS KVSB ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 

15. 7.1. Kontroliuoti ir koordinuoti 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių 

plano KVSB įgyvendinimą, pagal poreikį 

teikti informaciją KVSB vadovybei apie 

priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų 

tikslinimo. 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą KVSB 

Informaciją teikti 

pagal poreikį 

Pranešimų apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano vykdymą skaičius. 

Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius. 



Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

16. 7.2. Pagal poreikį teikti Kaišiadorių 

rajono savivaldybės Antikorupcijos 

komisijai pranešimą apie priemonių, 

nurodytų įstaigos Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių 

plane, vykdymą ir pasiūlymus dėl jų 

patikslinimo 

KVSB direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas, 

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą KVSB 

Kiekvienais metais 

pasibaigus IV 

ketvirčiui, ne vėliau 

kaip iki kito mėnesio 

20 d. 

Pranešimų apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano vykdymą skaičius. 

Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius 
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