
 

KELMĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2022–2023 METAIS PRIEMONIŲ PLANO 2022 M. ATASKAITA 

 

Eil.

Nr. 
Priemonė Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Vertinimo  kriterijai Priemonių įgyvendinimas 

I. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS (KORUPCIJOS RIZIKOS NUSTATYMAS) 

1. 

1.1. Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę Kelmės r. 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure. 

Kelmės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

direktorius ir asmuo, 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją. 

 Kiekvienų metų 

IV ketv. 

Nustatytos Biuro veiklos sritys, 

kuriose yra korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. Atliktas 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas. 

Kelmės r. sav. visuomenės 

sveikatos biuro korupcijos 

prevencijos programoje nustatytos 

Biuro veiklos sritys, kuriose yra 

 korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

 

2. 

1.2. Skelbti  Kelmės r. 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro interneto 

svetainėje informaciją apie 

įstaigos darbuotojams pareikštus 

įtarimus padarius korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas. 

Kelmės 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. 

Įstaigos darbuotojams įtarimai 

nebuvo pareikšti. 

3. 

1.3. Nustačius korupcijos faktus, 

Kelmės r. 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. 

 

Korupcijos faktų nustatyta 

nebuvo. 

4. 

1.4. Nagrinėti skundus, 

pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų, o jiems pasitvirtinus 

nedelsiant informuoti Kelmės  

rajono savivaldybės 

administraciją. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Gavus skundą, 

pareiškimą. 

 

Skundų, pateiktų pareiškimų dėl 

galimų korupcijos apraiškų, 

skaičius. 

Skundų gauta nebuvo. 
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5. 

1.5. Pagal galimybes organizuoti, 

dalyvauti sveikatos sistemos 

įstaigų darbuotojų mokymuose 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Kelmės r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojai. 

Pagal poreikį  Mokymus antikorupcijos tema 

išklausiusių darbuotojų skaičius. 

Mokymų organizuota nebuvo. 

II.VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

6. 

2.1. 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 

 

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. 

Informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur turi kreiptis 

asmuo, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veikla, paskelbta Biuro 

internetinėje svetainėje. 

7. 

2.2. Biuro interneto svetainės 

puslapiuose, skirtuose korupcijos 

prevencijai, skelbti ataskaitą apie 

įstaigos korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą  

Ataskaitą skelbti  

I  ketvirtį. 

Pranešimų apie korupcijos 

prevencijos priemonių plano 

vykdymą skaičius. Pasiūlymų dėl 

priemonių tikslinimo skaičius. 

Paskelbta ataskaita už 2020 m.  

VSB – Kelmės  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą                                                                              Živilė Rukienė  


