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PATVIRTINTA 

VšĮ Trakų ligoninės direktoriaus 

2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-23 

 

 

VŠĮ TRAKŲ LIGONINĖS 2018-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Trakų ligoninėje (toliau – Ligoninė) programos paskirtis – 

užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Ligoninėje bei jos 

struktūriniuose padaliniuose. 

2. Korupcijos prevencijos Ligoninėje programa parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos 2002 m. gegužės 28 d. korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Lietuvos 

Respublikos 1997 m. liepos 2 d. viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymu Nr. VIII-371, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 

„Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-12-10 

įsakymu Nr. V-1433 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. 

programos patvirtinimo“. 

3. Programa tvirtinama Ligoninės direktoriaus įsakymu. 

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą.  

6. Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos sistemos 

valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos 

šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą. 

 

II. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

KORUPCIJOS PRIELAIDOS LIGONINĖJE 

7. Ligoninėje egzistuoja šios bendrosios korupcijos prielaidos: 

7.1. Socialinės: 



7.1.1. santykinai maži Ligoninės darbuotojų atlyginimai, lyginant su tretinio lygio, 

privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (geografiškai netoli nutolusių nuo Ligoninės) ir kitų 

sričių darbuotojų, atlyginimais; 

7.1.2. sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšų yra mažesnis už faktines išlaidas, apmokama ne už visas suteiktas paslaugas; 

7.1.3. esant nuolatiniam lėšų trūkumui sunku sveikatos priežiūros specialistų atlyginimus 

susieti su sveikatos priežiūros paslaugų kokybe ir apimtimi. 

7.2. Struktūrinės: 

7.2.1. nepakankamos veiklos apskaitos ir kontrolės sistemos; 

7.2.2. nepakankamas aprūpinimo informacinėmis sistemomis lygis. 

7.3. Visuomenės pilietiškumo stoka, piliečių pasyvumas. Visuomenė ne visada supranta, 

kas tai yra korupcija, nesipriešina korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams, nekelia 

viešumon korupcijos atvejų. 

8. Specifinės korupcijos prielaidos Ligoninėje: 

8.1. specialistų trūkumas. Dėl didelio darbo užmokesčio atotrūkio tarp privačių, 

valstybinių bei tarp viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų sunku sukomplektuoti sveikatos priežiūros 

personalą; 

8.2. prie sričių, kuriose yra didesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė priskiriami viešieji 

pirkimai.Viešųjų pirkimų teisinės bazės trūkumai, netinkamai taikomos viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklės predisponuoja neteisėtą ir neefektyvų lėšų naudojimą, gali sudaryti sąlygas 

korupcinio pobūdžio pažeidimams; 

8.3. gydytojų trūkumas ilgina eiles specialistų konsultacijoms ar tyrimams atlikti, kas gali 

sudaryti palankias prielaidas pacientams, bandantiems už neteisėtą atlygį gauti paslaugas be eilės; 

8.4. nepakankamos pacientų žinios apie valstybės apmokamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas sudaro palankias prielaidas apmokestinti kai kurias paslaugas. 

 

III. LIGONINĖS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS  

PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

9. Ligoninės veikloje galima išskirti šias sritis, kuriose gali pasireikšti korupcijos 

elementai: 

9.1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, gautų už sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą, tikslinis panaudojimas; 

9.2. viešieji pirkimai (prekių, paslaugų ir darbų); 

9.3. kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas pacientams; 



9.4. nelegalūs mokėjimai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apeinant eiles 

tyrimams ir diagnostinėms procedūroms gauti, siekiant nepagrįstai gauti nukreipimą neįgalumo 

lygiui nustatyti, ar jį pratęsti. 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

10. Programos tikslas - nustatyti ir šalinti korupcijos Ligoninėje prielaidas, užtikrinti 

skaidresnę ir efektyvesnę ligoninės ir jos darbuotojų veiklą nepriekaištingai tiekiant asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. 

11. Programos uždaviniai: 

11.1. galimų atsirasti korupcijai Ligoninėje priežasčių, sąlygų atskleidimas ir 

eliminavimas; 

11.2. skaidrus ir efektyvus lėšų panaudojimas pagal paskirtį; 

11.3. Ligoninės medicinos ir kito personalo švietimas, nepakantumo korupcijos 

apraiškoms dvasia, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusižengimų.  

12. Programos tikslams ir uždaviniams pasiekti numatoma: 

12.1. užtikrinti veiksmingą ir ilgalaikį numatytų Ligoninėje korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimą; 

12.2. nustatyti Ligoninės veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo galimybė bei 

sąlygos jai atsirasti; 

12.3. sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas Ligoninėje; 

12.4. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais su kt. institucijomis; 

12.5. informuoti LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir STT apie Ligoninėje nustatytas 

korupcinio pobūdžio veikas; 

12.6. mokyti Ligoninės darbuotojus, korupcijos prevencijos klausimais; 

12.7. aktyviai informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais. 

 

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

13. Programa siekiama tokių rezultatų:  

13.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;  

13.2. padidinti nepakantumą korupcijai;  

13.3. padidinti pacientų pasitikėjimą ligonine ir jos darbuotojais.  

14. Programos rezultatyvumas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:  

14.1. ar nustatyta tvarka atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas;  

14.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius;  



14.3. Programos priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais;  

14.4. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotas ligoninės darbuotojų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų skaičius;  

14.5. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimas ligoninės darbuotojų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas skaičius.  

 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

15. Ligoninės administracija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo organizavimą ir įgyvendina LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

politiką sveikatos priežiūros srityje. Programos įgyvendinimas vykdomas pagal Ligoninės 

direktoriaus įsakymu patvirtintą korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2019 m. 

priemonių planą. 

16. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja 

Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija. 

17 Korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo 

paskirti atsakingi darbuotojai. 

18. Du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 

pirmo mėnesio 5 dienos, o esant reikalui ir anksčiau, Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas 

pateikia informaciją ligoninės direktoriui apie korupcijos prevencijos programos priemonių 

vykdymo eigą. 

19. Ligoninėje kasmet tikslinama korupcijos pasireiškimo tikimybė, pagal kurią tikslinama 

korupcijos prevencijos programa. Tai sudaro prielaidas rengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos 

priemones. 

20. Programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas atnaujinamas keičiantis teisės 

aktams reglamentuojantiems korupcijos prevenciją, taip pat direktoriaus ir (ar) korupcijos 

prevencijos komisijos nurodymu. 

21. Metodinę pagalbą įgyvendinant Programą padaliniuose bei atsakingiems priemonių 

plano vykdytojams teikia ligoninės Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas. 

22. Už Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 

Programos priemonių plane nurodyti darbuotojai. 

23. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, atsižvelgiant į dalykinius ligoninės 

darbuotojų ir pacientų pasiūlymus, gali būti tikslinami direktoriaus įsakymu. 



VII. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

24. Programa vykdoma iš ligoninės biudžeto asignavimų programoje numatytų priemonių 

įgyvendinimo reikmėms. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Programa įsigalioja nuo patvirtinimo dienos. 

26. Programa ir informacija apie jos įgyvendinimą skelbiama ligoninės internetinėje 

svetainėje. 

___________________________________________ 

 





 
   PATVIRTINTA 

VšĮ Trakų ligoninės direktoriaus 

2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-23 

 
 

VŠĮ TRAKŲ LIGONINĖS 2018-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas Vykdytojas Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

1.  Korupcijos prevencijos komisijos 
ligoninėje sudarymas/patikslinimas. 
Pranešimas Sveikatos apsaugos 
ministerijos Korupcijos prevencijos 
skyriui, Trakų rajono savivaldybei.  

Užtikrinti korupcijos 
prevencijos vykdymą 
ir kontrolę ligoninėje. 

Ligoninės 
direktorius. 

2018 m. birželis ir 
pasikeitus personalui. 

Sudaryta/patikslinta 
korupcijos prevencijos 
komisija, kuri vykdo 
korupcijos prevenciją  
ir kontrolę ligoninėje. 
Pranešta Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
Korupcijos prevencijos 
skyriui, Trakų rajono 
savivaldybės 
administracijai. 

2.  Korupcijos prevencijos komisijos 
duomenų ir kontaktų paskelbimas 
ligoninės svetainėje. 

Užtikrinti 
informacijos apie 
ligoninės Korupcijos 
prevencijos komisiją 
ir narių kontaktų 
prieinamumą. 

Korupcijos 
prevencijos komisija 
informacinių 
technologijų 
specialistas. 

2018 m. 
birželis/liepa. 

Paskelbta informacija 
apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
komisiją ir narių 
kontaktai ligoninės 
interneto svetainėje. 

3.  Korupcijos prevencijos 2018-2019 
metų programos ir jos priemonių 
plano parengimas ir patikslinimas. 
Pateikimas Sveikatos apsaugos 
ministerijos Korupcijos prevencijos 
skyriui, Trakų rajono savivaldybės 

Didinti skaidrumą, 
mažinti ir šalinti 
korupcijos prielaidas, 
užtikrinti ilgalaikę, 
veiksmingą ir 
kryptingą korupcijos 

Korupcijos 
prevencijos komisija. 

2018 m. birželis, 
esant poreikiui 

Parengta/patikslinta 
Korupcijos prevencijos 
2018-2019 metų 
programa ir jos 
priemonių planas. 
Pateikta Sveikatos 



administracijai. prevencijos ir 
kontrolės sistemą 
ligoninėje 

apsaugos ministerijos 
Korupcijos prevencijos 
skyriui, Trakų rajono 
savivaldybės 
administracijai. 

4.  Ligoninės korupcijos prevencijos 
2018-2019 metų programos ir jos 
priemonių plano paskelbimas 
internetinėje svetainėje. 

Informuoti 
visuomenę, vykdyti 
korupcijos 
prevenciją. 

Korupcijos 
prevencijos komisija, 
informacinių 
technologijų 
specialistas. 

2018 m. 
birželis/liepa. 

Ligoninės interneto 
svetainėje paskelbta 
nurodyta informacija. 

5.  Ataskaitos apie ligoninės Korupcijos 
prevencijos programos įgyvendinimo 
priemonių plano vykdymą 
pateikimas Sveikatos apsaugos 
ministerijos Korupcijos prevencijos 
skyriui ir skelbimas internetinėje 
svetainėje. 

Vykdyti korupcijos 
prevenciją, 
informuoti 
visuomenę.  

Korupcijos 
prevencijos komisija, 
informacinių 
technologijų 
specialistas. 

Kiekvienų metų II ir 
IV ketvirtį, 

Sveikatos apsaugos 
ministerijos Korupcijos 
prevencijos skyriui 
pateikta ataskaita ir  
paskelbta ligoninės 
interneto svetainėje. 

6.  Vidinis ligoninės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos korupcijos 
indekso nustatymo kriterijų 
vertinimas. 

Išsiaiškinti ligoninės 
atitikimą asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigos korupcijos 
indekso nustatymo 
kriterijams. 

Korupcijos 
prevencijos komisija,  
Medicininio audito 
grupė. 

2018 metų III-IV 
metų ketvirtį. 

Ligoninės atitikimo 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos 
korupcijos indekso 
nustatymo kriterijams 
vertinimo ataskaita. 

7.  Kreipimasis į Trakų rajono 
savivaldybę dėl skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos vardo 
suteikimo. 

Siekti, kad ligoninei 
būtų suteiktas 
skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigos vardas. 

Korupcijos 
prevencijos komisija. 

2018 metų IV metų 
ketvirtį. 

Ligoninei suteiktas 
skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigos vardas ar 
kandidatės skaidrios 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos 
vardui gauti vardas. 

8.  Privalomos skelbti informacijos 
skelbimas ligoninės skyrių/padalinių 
informaciniuose stenduose ir 

Visuomenės 
informavimas, 
korupcijos 

Korupcijos 
prevencijos komisija 
informacinių 

Nuolat Visose ligoninės skyrių 
informacinėse lentose 
ir interneto svetainėje 



interneto svetainėje. prevencija. technologijų 
specialistas; 
skyrių/padalinių vyr. 
slaugos 
administratorės. 

skelbiama privaloma 
informacija. 

9.  Korupcijos tikimybės ligoninėje 
ištyrimas. 

Išaiškinti korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę. 

Korupcijos 
prevencijos komisijos 
pirmininkas. 

Kiekvienų metų III 
ketv. 

Korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
nustatymo ir vertinimo 
aprašymas/ataskaita. 

10.  Plano po korupcijos pasireiškimo 
tikimybės vertinimo nustatytų 
neatitikimų šalinimo priemonių 
parengimas nurodant atsakingus 
asmenis už priemonių vykdymą. 

Pašalinti nustatytus 
neatitikimus. 

Korupcijos 
prevencijos komisija. 

Ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo išvados 
apie korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 
pasirašymo. 

Parengtas ir patvirtintas 
neatitikimų šalinimo 
priemonių planas, 
paskirti atsakingi 
asmenys. 

11.  Ligoninės Korupcijos prevencijos 
programos ir jos priemonių plano 
koregavimas pagal korupcijos 
tikimybės ligoninėje analizės 
rezultatus, išaiškintus korupcinio 
pobūdžio nusižengimus bei piliečių 
pasiūlymus dėl korupcijos 
prevencijos programos ir jos 
priemonių plano. 

Tobulinti korupcijos 
prevencijos programą 
ir priemonių planą. 

Korupcijos 
prevencijos komisija. 

Kiekvienais metais 
iki gruodžio 31 d.  
Per 10 d. d. 
paaiškėjus naujoms 
aplinkybėms. 

Patikslinta/koreguota 
korupcijos prevencijos 
programa ir priemonių 
planas. 

12.  Informacijos apie ligoninėje 
nustatytus korupcijos atvejus ir apie 
priemones, kurių imtasi tokiems 
atvejams išvengti, skelbimas 
ligoninės interneto svetainėje.  

Visuomenės 
informavimas. 

Korupcijos 
prevencijos komisija 
informacinių 
technologijų. 
specialistas 

Per 10 darbo dienų 
nuo informacijos 
gavimo. 

Ligoninės interneto 
svetainėje paskelbta 
nurodyta informacija. 

13.  Ligoninės skyriuose/padaliniuose 
esančiuose informaciniuose 
stenduose pacientams iškabintos 
privalomos informacijos 
patikrinimas. Reikalui esant, 

Visuomenės 
informavimas, 
korupcijos prevencija 

Vidaus medicininio 
audito grupė; 
Korupcijos 
prevencijos komisija 

Vieną kartą metuose, 
pagal medicininio 
audito planą. 

Patikrintų 
padalinių/skyrių 
skaičius. 



papildymas. 
14.  Lipdukų, plakatų, sulaikančių 

pacientus nuo neoficialių mokėjimų 
medicinos personalui darbuotojų 
darbo vietose, palatose, ant gydytojų 
specialistų kabinetų durų 
užtikrinimas. 

Antikorupcinės 
aplinkos kūrimas. 

Korupcijos 
prevencijos komisija, 
ligoninės 
skyrių/padalinių 
vadovai. 

Nuolat. Darbuotojų darbo 
vietose, palatose, ant 
gydytojų specialistų 
kabinetų durų iškabinti 
lipdukai, plakatai, 
sulaikantys pacientus 
nuo neoficialių 
mokėjimų medicinos 
personalui. 

15. Ligoninėje besigydančių vaikų 
piešimo konkurso „Ačiū Tau 
medike“, skirtą Tarptautinei 
antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) 
vykdymas. 

Antikorupcinės 
aplinkos kūrimas. 

Korupcijos 
prevencijos komisija, 
Vaikų ligų skyriaus 
personalas. 

Kasmet. Ligoninėje 
organizuojamas 
besigydančių vaikų 
piešimo konkursas 
„Ačiū Tau medike“. 

16.  Anoniminės pacientų apklausos apie 
korupciją vykdymas, duomenų 
analizė. 

Nustatyti galimas 
korupcijos priežastis. 

Skyrių vyr. slaugos 
administratorės; 
vidaus medicininio 
audito grupė. 

Apklausa vykdoma 
kasmet pagal atskirą 
ligoninės direktoriaus 
patvirtintą planą;  
analizė atliekama 
kiekvienais metais iki 
gruodžio 31 d.  
 

Apklausos rezultatų 
skelbimas.. 

17.  Pasiūlymų dėl korupcijos 
prevencijos priemonių analizė. 

Tobulinti korupcijos 
prevenciją. 

Korupcijos 
prevencijos komisija. 

Gavus pasiūlymą Naujų korupcijos 
prevencijos priemonių 
įgyvendinimas. 

18.  Ligoninės darbuotojų elgesio 
kodekso parengimas ir patvirtinimas 

Formuoti tinkamą 
darbuotojų elgesį. 

Korupcijos 
prevencijos komisija, 
Etikos komisija 

2018 m. III-IV 
ketvirčiai. 

Parengtas ir patvirtintas 
Ligoninės darbuotojų 
elgesio kodeksas. 

19.  Darbuotojų supažindinimas su 
ligoninės darbuotojų elgesio 
kodeksu. 

Formuoti tinkamą 
darbuotojų elgesį. 

Personalo 
viršininkas; ligoninės 
skyrių/padalinių 
vadovai. 

Patvirtinus kodeksą 
visi darbuotojai ir 
kaskart įsidarbinus 
naujam darbuotojui ir 
kartą metuose 

Supažindintų 
darbuotojų skaičius. 



dirbančius. 
20.  Darbuotojų elgesio kodekso 

skelbimas ligoninės interneto 
svetainėje, informaciniuose 
stenduose. 

Visuomenės 
informavimas. 

Korupcijos 
prevencijos komisija 
informacinių 
technologijų 
specialistas, ligoninės 
skyrių/padalinių 
vadovai. 

Nuolat. Ligoninės interneto 
svetainėje ir 
informaciniuose 
stenduose skelbiamas 
Darbuotojų elgesio 
kodeksas. 

21.  Darbuotojų elgesio kodekso 
papildymas nuostata, draudžiama 
versti pacientus remti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigą. 

Formuoti tinkamą 
darbuotojų elgesį. 

Korupcijos 
prevencijos komisija. 

2018 m. III-IV 
ketvirtis. 

Darbuotojų elgesio 
kodeksas papildytas 
nuostata, draudžiančia 
versti pacientus remti 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą. 

22.  Informacijos apie darbuotojams 
teisėsaugos institucijų ar STT 
pareikštus įtarimus padarius 
korupcinio pobūdžio nusikalstamas 
veikas skelbimas įstaigos interneto 
svetainėje.  

Visuomenės 
informavimas. 

Korupcijos 
prevencijos komisija 
informacinių 
technologijų 
specialistas. 

Per 10 darbo dienų 
nuo informacijos 
gavimo. 

Ligoninės interneto 
svetainėje paskelbta 
nurodyta informacija 
(atvejų skaičius). 

23.  Ligoninės personalo privačių ir 
viešųjų interesų derinimo kontrolė. 

Išvengti privačių ir 
viešųjų intereso 
konflikto. 

Personalo 
viršininkas, 
Korupcijos 
prevencijos komisija. 

Nuolat. Deklaracijas 
pateikusių/patikslinusių 
darbuotojų skaičius 
(procentas). 

24.  Vidaus teisės aktų koregavimas 
Viešųjų pirkimų srityje. 

Užtikrinti viešųjų 
pirkimų procedūrų 
atitikimą 
galiojantiems teisės 
aktams. 

Viešųjų pirkimų 
specialistas. 

Įsigaliojus naujiems 
teisės aktams. 

Vidaus teisės aktų 
pakeitimų, papildymų 
skaičius. 

25.  Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO 
LT vykdymas. 

Šakinės korupcijos 
prevencijos 
programos 
vykdymas. 

Viešųjų pirkimų 
specialistas. 

Pagal viešųjų pirkimų 
planą. 

Skalbimo paslaugų 
pirkimas vykdomas per 
CPO LT. 

 


