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VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINĖ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ P L A N A S 2017 – 2019 METAMS 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Priemonių 

tikslas 

Įvykdymo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.  Parengti  ir patvirtinti 

įstaigos Korupcijos 

prevencijos programą ir 

jos įgyvendinimo 2017 

– 2019 metų priemonių 

planą. 

Įstaigoje 

parengta 

programa ir 

jos 

įgyvendinim

o 2017 – 

2019 metų 

priemonių 

planas 

2016 m. 

gruodžio 31 

d. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Korupcijos 

prevencijos plano 

parengimas 

2.  Įstaigos interneto 

svetainėje skelbti 

įstaigos Korupcijos 

prevencijos programą ir 

jos įgyvendinimo 2017 

– 2019m. priemonių 

planą, bei asmenis 

atsakingus už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Užtikrinti 

Korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

viešumą 

Nuolat Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

pirmininkas 

Interneto svetainėje 

paskelbta 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių planas 

2017-2019 metams 

bei komisijos, 

atsakingos už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę, 

duomenys ir 

kontaktai 

3.  Supažindinti su 

Korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje 

programa. 

Supažindinti 

ligoninės 

darbuotojus 

su 

galiojančiais 

teisės aktais 

(Sveikatos 

apsaugos 

ministro 

2015 m. 

gruodžio 10 

d. Nr. V -

1433  

įsakymu ) 

Iki 2017 m. 

vasario 1 d. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

Informuoti 

ligoninės 

darbuotojai apie 

pasikeitusius teisės 

aktus 
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4.   Privalomos 

informacijos, kur turi 

kreiptis pacientas ar 

darbuotojas, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio 

veika, paskelbimas 

ASPĮ visų padalinių 

(skyrių) informaciniuose 

stenduose ir ASPĮ 

interneto svetainėje: 

1)Informacija apie 

atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus; 

2)Informacija, į ką ASPĮ 

pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika, 

(vadovas ar asmuo 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją, telefonas, 

kabinetas); 

3)Informacija apie ASPĮ 

pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono 

numeris); 

4)Informacija apie SAM 

„pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004); 

5)Informacija apie STT 

„karštosios linijos „ 

telefoną (+370 5 

2663333); 

6)Informacija apie SAM 

el. paštą 

(korupcija@sam.lt); 

7)Informacija apie STT 

el. paštą 

(pranešk@stt.lt) 

skelbimas. 

Suteikti 

pacientams 

ir 

darbuotojam

s 

informaciją, 

kur galėtų 

kreiptis dėl 

korupcijos 

apraiškų 

Atnaujinant 

1 kartą 

metuose 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, 

susijusiuose su 

neoficialiais 

mokėjimais 

5.  Informacijos apie 

įstaigos korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano vykdymą 

paskelbimas įstaigos 

interneto svetainėje. 

Informuoti 

visuomenę, 

kaip 

vykdomas 

2017-2019 

metų 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

planas 

Ataskaitą 

skelbti  1 

kartą 

metuose 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Paskelbta ataskaita 

apie korupcijos 

prevencijos 

priemonių plano 

2017-2019 metams 

priemonių 

vykdymą 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:pranešk@stt.lt
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6.  Reguliarus skundų, 

pareiškimų dėl galimų 

korupcijos atvejų, 

tyrimas bei vertinimas 

dėl korupcijos 

prevencijos. 

Išvengti 

korupcijos 

prielaidų 

Gavus 

skundą, 

pareiškimą, 

pasiūlymą 

per 3 darbo 

dienas 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

Skundų skaičiaus 

mažėjimas gydymo 

įstaigoje 

7.  Privalomos informacijos 

apie mokamas sveikatos  

priežiūros paslaugas 

ligoninėje teikimo 

pacientams 

užtikrinimas. 

Pateikti 

tikslią 

informaciją 

apie 

mokamas  

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

Nuolat Vyr. 

slaugos 

administrat

orė 

Skelbiama  

informacija apie 

mokamas 

paslaugas 

8.  Informacijos apie 

nemokamas 

ambulatorines  

(kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo 

lėšomis) ir mokamas 

asmens sveikatos  

priežiūros paslaugas 

skelbimas 

konsultacinėje 

poliklinikoje. 

Užtikrinti 

informacijos 

apie 

nemokamas 

ambulatorin

es paslaugas 

prieinamum

ą 

Nuolat Konsultacij

ų skyriaus 

vyr. slaugos 

administrat

orė 

Skelbiama 

informacija apie 

nemokamas 

paslaugas 

9.  Peržiūrėti  įstaigos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarką ir 

esant būtinybei keisti ją. 

Apibrėžti 

aiškius, 

suderinus su 

darbuotojų 

atstovais, 

kriterijus, 

lemiančius 

ligoninės 

darbo 

apmokėjimo 

sistemos 

principus 

Pagal reikalą Vyr. 

gydytojas 

Nusiskundimų dėl 

teisingumo, 

solidarumo 

principų 

nesilaikymo 

apmokant už darbą 

mažėjimas 

10.  Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas pagal teisės 

aktus. 

Užkirsti 

kelią, 

korupcijos 

apraiškoms, 

užtikrinant 

skaidrumą ir 

viešumą 

vykdant 

viešuosius 

pirkimus 

Nuolat Ligoninės 

darbuotoja, 

atsakinga 

už 

viešuosius 

pirkimus, 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

Parduodančių 

organizacijų 

skundų, pretenzijų 

skaičiaus 

mažėjimas, 

nusiskundimų dėl 

sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumo 

mažėjimas 

11.  Darbuotojų pareigų 

instrukcijų 

Apibrėžti 

antikorupcin

Nuolat Personalo 

inspektorė 
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peržiūrėjimas ir, esant 

būtinybei,  įtraukimas 

antikorupciniu požiūriu 

svarbių nuostatų bei 

teisinių atsakomybės 

priemonių. 

es nuostatas 

12.  Informacijos pateikimas 

apie darbuotojus 

dirbančius ir kitose 

gydymo įstaigose . 

Interneto 

svetainėje 

skelbiama 

informacija 

apie 

specialistų 

darbo kitose 

darbovietėse

, susijusių su 

sveikatos 

priežiūra 

duomenys 

Patikslinama 

sausio 2 

dieną, 

kiekvienais 

metais iki 

2019 metų 

Įstaigos 

personalo 

inspektorė 

Informacija, 

kokiose kitose 

darbovietėse dirba 

ligoninės 

personalas 

13.  Įstaigos darbuotojų 

elgesio kodekso 

skelbimas viešai. 

Elgesio 

kodekso 

skelbimas 

įstaigos 

interneto 

svetainėje, 

informacijos 

stenduose 

konsultacinė

je 

poliklinikoje 

bei 

stacionaro 

skyriuose 

Nuolat Įstaigos 

personalo 

inspektorė, 

ligoninės 

etikos 

komisija 

Įstaigos interneto 

svetainėje, 

informacijos 

stenduose 

skelbiamas įstaigos 

darbuotojų elgesio 

kodeksas 

14.  Atitinkamos gydytojo 

specialisto ir slaugytojo 

normos skelbimas 

įstaigos interneto 

svetainėje. 

Informacijos 

pateikimas 

įstaigos 

interneto 

svetainėje 

Nuolat  Įstaigos 

personalo 

inspektorė 

Pagrindinių 

specialybių 

gydytojų ir bendros 

praktikos 

slaugytojų 

medicinos normos 

skelbiamos 

ligoninės interneto 

svetainėje 

15.  Ligoninės stacionaro 

skyriuose  skelbiama 

informacija apie visas 

įstaigas, teikiančias 

medicininės 

reabilitacijos paslaugas 

suaugusiems ar vaikams 

pagal skyriuje gydomų 

ligonių profilius. 

Užtikrinti 

informacijos 

apie visas 

įstaigas, 

teikiančias 

medicininės 

reabilitacijos 

paslaugas 

prieinamum

Nuolat  Stacionaro 

skyriaus  

vyr. slaugos 

administrat

orė 

Skelbiama 

informacija apie 

medicininės 

reabilitacijos 

įstaigas 
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ą 

16.  Sudaryti sąlygas 

darbuotojams ir kitiems 

piliečiams anonimiškai 

pranešti ligoninės 

vadovybei, 

antikorupcinės 

komisijos nariams savo 

įtarimus dėl galimos 

personalo korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos 

veikos 

Užkirsti 

kelią 

korupcijos 

apraiškoms 

Nuolat Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

 

17.  Gavus informaciją dėl 

galimų  korupcijos 

veikų pranešama tokia 

tvarka: skubiai 

informuojamas įstaigos 

vadovas, Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 

skyrius, Specialiųjų 

tyrimų tarnyba. 

Užtikrinti 

savalaikį 

reagavimą ir 

antikorupcin

ių priemonių 

vykdymą 

Gavus 

informaciją, 

per 3 darbo 

dienas 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

 

18.  Įstaigos gydomosios 

Tarybos posėdyje aptarti 

Korupcijos prevencijos 

priemones. 

Išvengti 

korupcijos 

prielaidų 

Kiekvienų 

metų  I–ą 

pusmetį 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

pirmininkas 

Korupcijos 

prevencijos 

programos ir 

priemonių plano 

tobulinimas 

19.  Kontroliuoti įstaigos 

Korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimo plano 

vykdymą ir informuoti  

vyr. gydytoją apie 

priemonių vykdymą. 

Korupcijos 

prevencijos 

plano 

vykdymas ir 

tikslinimas 

Kiekvienais 

metais iki 

liepos 1 d. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

pirmininkas 

 

20.  Pagal poreikį, priimant 

darbuotoją į pareigas 

susijusias su materialine 

atsakomybe, nustatyta 

tvarka teikti raštišką 

prašymą STT dėl 

informacijos apie 

asmenį siekiantį šių 

pareigų. 

Išvengti 

korupcijos 

prielaidų 

Nuolat Įstaigos 

vadovas 

 

21.  Organizuoti įstaigos 

darbuotojų mokymus 

Korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Užtikrinti 

mokymo 

prieinamum

ą 

antikorupcin

e tema 

Vieną kartą 

metuose 
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22.  Korupcijos pasireiškimo 

įstaigos veiklos srityje 

tikimybės nustatymas ir 

medžiagos pateikimas 

įstaigos steigėjui. 

Veiklos 

sričių 

vertinimas, 

siekiant 

nustatyti 

konkrečius 

korupcijos 

rizikos 

veiksnius 

bei 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis, 

medžiagos 

pateikimas 

pagal 

steigėjo 

pareikalavi

mą 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

(pasirašius 

įstaigos 

vadovui) 

Nustatyti 

korupcijos rizikos 

veiksniai 

23.  Korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo ar 

mažinimo planas. 

Sveikatos 

sistemos 

įstaigos 

korupcijos 

rizikos 

veiksnių 

pašalinimo 

ar mažinimo 

plano 

tvirtinimas 

Ne vėliau 

kaip per 10 

dienų nuo 

išvados apie 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

pasirašymo 

Įstaigos 

vadovas 

Patvirtintas 

korupcijos rizikos 

veiksnių 

pašalinimo ar 

mažinimo planas 

24.  ASPĮ medicinos 

personalo mokymai dėl 

darbuotojų elgesio 

kodekso vykdymo 

organizavimas. 

Naujai įsidarbinusių 

darbuotojų 

supažindinimas su 

darbuotojų elgesio 

kodeksu. 

Priminti 

darbuotojų 

elgesio 

kodeksą 

Vieną kartą 

metuose 

Ligoninės 

struktūrinių 

padalinių 

vadovai, 

įstaigos 

etikos 

komisija 

Mokymų skaičius. 

ASPĮ darbuotojų 

mokymų apimtis  

 


