PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos
Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-11

VIDINIU KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE GALIMUS KORUPCINIUS
PAŽEIDIMUS PRIĖMIMO IŠ ASMENŲ ZARASŲ PSPC TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas reglamentuoja informacijos apie galimus korupcinius pažeidimus
priėmimą iš asmenų Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Pirminės sveikatos priežiūros
centre (toliau – Zarasų PSPC).
2. Informacijos rinkimo tikslas – padėti identifikuoti veiklos sritis, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, bei imtis prevencinių veiksmų, siekiant šalinti korupcijos
priežastis.
3. Informaciją priima Zarasų PSPC direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
4. Asmuo, priimdamas informaciją, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms,
teisingumo, sąžiningumo principais, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir kitais
teisės aktais.
II SKYRIUS
INFORMACIJOS PRIĖMIMAS
5. Informacija yra priimama raštu ir žodžiu.
6. Pranešant apie pažeidimus Zarasų PSPC, turi būti nurodoma:
6.1. kas, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti;
6.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
6.3. žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys ir/ar jų pareigos, darbo vieta ir kiti
duomenys;
6.4. nurodoma žinomi liudytojai, įrodymai;
6.5. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija,
atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;
6.6. savo vardą, pavardę (pageidautina), darbovietę ir kitus kontaktinius duomenis.
7. Kreipimasis raštu gali būti siunčiamas paprastu arba registruotu laišku, taip pat ir
elektroniniu paštu violeta.zalubienė@zarasupspc.lt
8. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje, priimdamas informaciją
telefonu (8 385) 53 930 privalo:
8.1. prisistatyti skambinančiajam, pasakyti savo pareigas ir vardą bei pavardę;
8.2. atidžiai išklausyti asmenį, prireikus, paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;
8.3. trumpai ir suprantamai paaiškinti, ar asmens norima pateikti informacija yra
korupcinio pobūdžio, taip pat aiškiai ir tiksliai atsakyti į asmens klausimus, o tuo atveju, jeigu
asmuo vykdantis korupcijos ir prevencijos kontrolę yra nekompetentingas, priimti norimą pateikti
informaciją, nurodyti, į kokią instituciją asmuo turėtų kreiptis, koks institucijos adresas bei telefono
numeris.
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III SKYRIUS
INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS
9. Gauta informacija raštu, tiesiai iš asmens arba atsiųsta paštu, registruojama “Vidiniu
kanalu gautos informacijos apie galimus korupcinius pažeidimus“ registravimo žurnale (forma
pridedama).
10. Informacija žodžiu taip pat įtraukiama į registrą.
11. Informaciją registruoja Zarasų PSPC direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
12. Zarasų PSPC darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi asmens,
pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo
užtikrinti minėtos informacijos ir asmenų duomenų konfidencialumą.
13. Priimtos informacijos pagrindu kryptingiau ir tiksliau:
13.1. atliekamas atitinkamų veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės Zarasų
PSPC įvertinimas;
13.2. teikiami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Zarasų PSPC
administracijai;
13.3. rengiami kovos su korupcija programų projektai;
13.4. antikorupcine tematika šviečiami darbuotojai;
13.5. apie svarbią ir neatidėliotinų veiksnių reikalaujančią informaciją nedelsiant
informuojamas Zarasų PSPC direktorius, Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, parašyta įskaitomai.
15. Priimta informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________________

Vidiniu kanalu gautos informacijos
apie galimus korupcinius pažeidimus priėmimo
iš asmenų Zarasų PSPC tvarkos aprašo
priedas

VIDINIU KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS ZARASŲ PSPC
REGISTRAVIMO ŽURNALAS
Eil.
Nr.

Informacijos
gavimo data

Pateikusio asmens vardas,
pavardė (pageidautina)

Informacijos turinys, laikas, data, aplinkybės

_________________________

Pastabos

