
PATVIRTINTA 

 Palangos asmens sveikatos priežiūros 

                                                                                                                                                                      Centro direktoriaus 2021 m. balandžio 12 d. 

įsakymo Nr. V1-57 

1.1. punktu 

 

VŠĮ PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

 

1. TIKSLAS – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre. 

 

1.1. Uždavinys. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 

Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Rezultatas 

1.1.1. 

Korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

parengimas ir patvirtinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018 m. 

I ketv. 

Parengtų 

programų 

skaičius (vnt.) 

2018 m. kovo 28 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V1-14 parengta ir 

patvirtinta korupcijos 

prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas 

1.1.2. 

Korupcijos prevencijos programos ir 

priemonių plano paskelbimas įstaigos 

interneto svetainėje 

Vyresnysis 

specialistas 

2018 m. 

I ketv. 

Viešai paskelbta 

Programa ir 

priemonių planas 

(vnt.) 

2018 m. kovo mėnesį 

įstaigos korupcijos 

prevencijos programa ir 

priemonių planas viešai 

paskelbtas įstaigos interneto 

svetainėje 

www.palangospoliklinika.lt 

1.1.3. 

Asmens atsakingo už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę duomenų ir 

kontaktų paskelbimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Vyresnysis 

specialistas 
Nuolat 

Viešai paskelbti 

kontaktai (vnt.) 

2018 metais kovo mėnesį 

asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, duomenys ir 

kontaktai paskelbti įstaigos 

interneto svetainėje 



www.palangospoliklinika.lt 

1.1.4. 

Apibendrintos praėjusių metų Programos 

ir jos įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymo ataskaitos pateikimas įstaigos 

vadovui 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Kasmet iki kovo 

1 dienos 

Pristatymų 

skaičius (vnt.) 

2021 m. kovo mėnesį 

apibendrinta Programos ir 

jos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymo ataskaita 

pateikta įstaigos vadovui 

1.1.5. 

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2018−2020 metams 

vykdymą skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Vyresnysis 

specialistas 

Kasmet iki I 

ketv. pabaigos 

Viešai paskelbta 

ataskaita (vnt.) 

2021 m. balandžio mėnesį 

ataskaita apie korupcijos 

prevencijos priemonių plano 

2018−2020 metams 

vykdymą viešai paskelbta 

įstaigos interneto svetainėje 

www.palangospoliklinika.lt 

1.1.6. 

Korupcijos rizikos įstaigoje prielaidų, 

įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikybė, 

išskyrimas ir analizė 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 m. II ketv. 
Parengta ataskaita 

(vnt.) 

Korupcijos prevencijos 

prograoje 2021-2023 

metams nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai ir 

parengtas korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo ar 

mažinimo planas 

1.1.7. 

Įstaigos darbuotojų supažindinimas su 

elgesio, susidūrus su korupcine veika, 

taisyklėmis 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018−2020 m. 

Suorganizuotų 

susitikimų 

skaičius (vnt.) 
Suorganizuoti 3 susitikimai 

1.1.8. 

Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje, 

informacijos stenduose  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

Informacijos 

paskelbimų 

skaičius (vnt.) 

2021 m. balandžio 12 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V1-58    patvirtinta įstaigos 

darbuotojų elgesio kodeksas 

ir paskelbtas įstaigos 

interneto svetainėje 

www.palangospoliklinika.lt, 

informacijos stenduose 



1.1.9. 

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti įstaigos 

vadovą ir STT 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Gavus 

pranešimą 

nedelsiant 

Gautų pranešimų 

skaičius (vnt.) 
Pranešimų negauta 

 

1.2. Uždavinys. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 
Rezultatas 

1.2.1. 

Įstaigos informacijos skelbimo vietose 

bei interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir 

kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018-2020 m. 

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Įstaigos skelbimų lentoje 

bei interneto svetainės 

skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ paskelbta 

informacija apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

ir kur gali kreiptis asmuo, 

susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika 

1.2.2. 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie asmenis pripažintus 

padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

Vyresnysis 

specialistas 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Asmenų pripažintų 

padarius korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas 

veikas nebuvo 

1.2.3. 

Skelbimo „Geriausia padėka gydytojui –

Jūsų šypsena“ pakabinimas ant visų 

gydytojų kabinetų durų  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018 m. I ketv. 

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Pakabinta 14 vnt. skelbimų 

 

1.3. Uždavinys. Siekti veiksmingos korupcijos prevencijos ir ugdyti antikorupcinę kultūrą VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 

Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Rezultatas 



1.3.1. 

Privalomos informacijos, susijusios su 

korupcijos prevencija, įstaigos skelbimų 

lentoje ir interneto svetainėje skelbimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018-2020 m.  

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Informacija paskelbta ir 

nuolat buvo atnaujinama 

įstaigos skelbimų lentoje ir 

interneto svetainėje 

www.palangospoliklinika.lt 

1.3.2. 
Įstaigos darbuotojų mokymų korupcijos 

prevencijos klausimais organizavimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018-2020 m. 

Suorganizuotų 

mokymų 

skaičius (vnt.) 

Suorganizuota 3 mokymai 

1.3.3. 
Bendradarbiavimas su STT korupcijos 

prevencijos ir kontrolės klausimais 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 
Susitikimų 

skaičius (vnt.) 

Informacija apie STT 

vykdomą korupcijos 

prevencijos ir kontrolės veiklą 

skelbiama įstaigos interneto 

svetainėje  

1.3.4. 
Kasmet iki kovo 1 d. privačių interesų 

deklaravimas įstatymų nustatyta tvarka 

Įstaigos vadovas, 

gydytojai, 

odontologai, 

vyriausiasis 

finansininkas, 

viešųjų pirkimų 

organizatorius 

2018−2020 m. 

Pateiktų 

privačių 

interesų 

deklaracijų 

skaičius (vnt.) 

Pateikta 19 privačių interesų 

deklaracijų 

 

1.4. Uždavinys. Įtraukti į korupcijos prevenciją VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro pacientus. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įvykdymo laikas 

Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Rezultatas 

1.4.1. 

Anonimiškų pacientų apklausų 

korupcijos apraiškos klausimais 

vykdymas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018−2020 m. 

Apklaustų 

pacientų 

skaičius 
Atliktos 4 apklausos, 

apklausta 400 pacientų 

1.4.2. 

Kreipimosi į gyventojus (pacientus), 

raginant telefonu, paštu, elektroniniu 

paštu atvirai ar anonimiškai pranešti apie 

korupcijos apraiškas ar įtarimus apie 

tokio pobūdžio veikas įstaigoje, 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

2018−2020 m. 

Gautų 

pranešimų 

skaičius (vnt.) 

Informacija paskelbta įstaigos 

interneto svetainėje. 

Pranešimų negauta 



paskelbimas įstaigos interneto svetainėje, 

skelbimų lentoje 

 

1.5. Uždavinys. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įvykdymo laikas 

Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Rezultatas 

1.5.1. 

Informacijos apie mokamų ir nemokamų 

(apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų) 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą gyventojams skelbimas įstaigos 

informacijos skelbimo vietose bei 

interneto svetainėje  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2018−2020 m. 

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Informacija paskelbta įstaigos 

skelbimų lentoje ir interneto 

svetainės skyriuje 

„Paslaugos“ 

1.5.2. 

Informacijos apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų 

kainas skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje  

Vyresnysis 

specialistas 
2018−2020 m. 

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Informacija paskelbta įstaigos 

skelbimų lentoje ir interneto 

svetainės skyriuje 

„Paslaugos“  

1.5.3. 

Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO ir 

CVP IS sistemas įstatymų nustatyta 

tvarka  

Vyresnysis 

specialistas 
2018−2020 m. 

Atliktų viešųjų 

pirkimų 

skaičius (vnt.) 

Atlikti 44 viešieji pirkimai per 

CPO ir CVP IS sistemas 

1.5.4. 

Informacijos apie vykdomus viešuosius 

pirkimus viešinimas įstatymų nustatyta 

tvarka  

Vyresnysis 

specialistas 
2018−2020 m. 

Paskelbtos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

Informacija apie vykdomus 

viešuosius pirkimus 

paviešinta įstatymų nustatyta 

tvarka 

 

_________________ 


