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1.2. punktu 

 

VŠĮ PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2021–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

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

 

1.1. Uždavinys. Tobulinti antikorupcinę aplinką sveikatos priežiūros įstaigoje. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įvykdymo laikas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

1.1.1. 

Korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

parengimas ir patvirtinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 m. 

I ketv. 

Parengta ir patvirtinta prevencijos programa ir 

jos įgyvendinimo priemonių planas 

1.1.2. 

Korupcijos prevencijos programos ir 

priemonių plano paskelbimas įstaigos 

interneto svetainėje 

Vyresnysis 

specialistas 

2021 m. 

I ketv. 

Viešai paskelbta įstaigos korupcijos prevencijos 

programa ir priemonių planas įstaigos interneto 

svetainėje www.palangospoliklinika.lt 

1.1.3. 

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2018−2020 metams 

vykdymą skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Vyresnysis 

specialistas 

2021m.  

I ketv. 

Viešai paskelbta patvirtinta ataskaita apie 

korupcijos prevencijos priemonių plano 

2018−2020 metams įvykdymą įstaigos interneto 

svetainėje www.palangospoliklinika.lt 

1.1.4. 

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikybė, 

nustatymas ir vertinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021-2022 m. Parengta ataskaita (vnt.) 

1.1.5. 

Įstaigos pareigų, kurias einantys asmenys 

privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašo patvirtinimas ir viešinimas 

Vyresnysis 

specialistas 

2021m.  

I ketv. 

Patvirtintas sąrašas ir paskelbtas įstaigos 

interneto svetainėje www.palangospoliklinika.lt 

1.1.6. 
Dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų 

dovanų perdavimo, vertinimo, 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

2021m.  

I ketv 

Parengta tvarka ir paviešinta įstaigos interneto 

svetainėje www.palangospoliklinika.lt  



registravimo, saugojimo ir eksponavimo 

tvarkos aprašo pagal Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

rekomendacijas parengimas ir viešinimas 

prevenciją ir 

kontrolę 

1.1.7. 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymą sveikatos 

įstaigoje teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021m.  

I ketv 

Parengta tvarka ir paviešinta įstaigos interneto 

svetainėje www.palangospoliklinika.lt  

1.1.8. 
Skaidrios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vardo gavimas 
Direktorius 2021-2022 m. 

Sveikatos įstaigai suteiktas skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros vardas 

1.1.9. 

Naujų įstaigos darbuotojų supažindinimas 

su elgesio, susidūrus su korupcine veika, 

taisyklėmis 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 
Supažindintų su elgesio, susidūrus su korupcine 

veika, taisyklėmis, darbuotojų skaičius 

1.1.10. 
Naujų įstaigos darbuotojų supažindinimas  

su įstaigos darbuotojų elgesio kodeksu 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 
Supažindintų su elgesio, susidūrus su korupcine 

veika, taisyklėmis, darbuotojų skaičius 

1.1.11. 

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 

1.1.12. 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie asmenis pripažintus 

padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

Vyresnysis 

specialistas 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

Paskelbtų informacijų skaičius 

 

1.2. Uždavinys. Didinti pacientų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai sveikatos priežiūros įstaigoje  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

1.2.1. 
Kreipimosi į gyventojus (pacientus), 

raginant telefonu, paštu, elektroniniu 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 
Nuolat. 

Paskelbta informacija įstaigos interneto 

svetainėje, skelbimų lentoje 



paštu atvirai ar anonimiškai pranešti apie 

korupcijos apraiškas ar įtarimus apie 

tokio pobūdžio veikas įstaigoje, 

paskelbimas įstaigos interneto svetainėje, 

skelbimų lentoje 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

1.2.2. 

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 

Nuolat 

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 

1.2.3. 

Anonimiškų pacientų apklausų 

korupcijos apraiškos klausimais 

vykdymas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Apklaustų pacientų skaičius 

1.2.4. 

Informacijos apie pacientų teises ir 

pareigas paskelbimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Vyresnysis 

specialistas 

2021m.  

I ketv. 

Paskelbta informacija įstaigos interneto 

svetainėje 

1.2.5. 

Skelbimo „Geriausia padėka gydytojui –

Jūsų šypsena“ pakabinimas ant visų 

gydytojų kabinetų durų  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 m. 

I ketv. 

Pakabinta skelbimai „Geriausia padėka gydytojui 

– Jūsų šypsena“ ant visų gydytojų kabinetų durų 

 

1.3. Uždavinys. Siekti veiksmingos korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros įstaigoje 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

1.3.1. 

Privalomos informacijos, susijusios su 

korupcijos prevencija, įstaigos skelbimų 

lentoje ir interneto svetainėje skelbimas 

ir atnaujinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

Paskelbta ir/ ar atnaujinta informacija 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 

Nuolat Suorganizuotų mokymų skaičius 



1.3.3. 
Bendradarbiavimas su STT korupcijos 

prevencijos ir kontrolės klausimais 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 
Suorganizuotų susitikimų su STT dėl korupcijos 

prevencijos ir kontrolės klausimų skaičius 

1.3.4. 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

stebėsenos ir kontrolės vykdymas 

Įstaigos vadovas, 

gydytojai, 

odontologai, 

vyriausiasis 

finansininkas,  

ūkio reikalų 

vedėjas, 

viešųjų pirkimų 

iniciatorius, 

organizatorius, 

komisijos nariai 

2021−2023 m. 
Deklaruotų privačių interesų įstatymų nustatyta 

tvarka skaičius 

 

1.4.Uždavinys. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

1.4.1. 

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 

Nuolat 
Paskelbta informacija įstaigos skelbimų lentoje ir 

interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“  

1.4.2. 

Informacijos apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų 

kainas skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje  

Vyresnysis 

specialistas 
Nuolat 

Paskelbta informacija apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas 

įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“  

1.4.3. 

Pacientų, užsiregistravusių pas įstaigos 

specialistus per IPR IS, skaičiaus 

didinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021−2023 m. 
Užsiregistravusių pacientų pas įstaigos 

specialistus per IPR IS skaičiaus augimas (proc.) 



1.3.6. 

Įstaigos paramos gavimo ir teikimo 

apskaitos ir viešinimo sistemos 

sukūrimas ir taikymas  

Vyriausiasis 

finansininkas 

2021m.  

I ketv. 
Sukurta ir nuolat taikoma sistema 

 

1.5. Uždavinys. Didinti viešųjų pirkimų skaidrumą 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įvykdymo laikas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

1.5.1. Pirkimų vertinimo rodiklių viešinimas 
Vyresnysis 

specialistas 
Nuolat 

Įstaigos interneto svetainėje kas ketvirtį 

paskelbti ne mažiau kaip keturi pirkimų 

vertinimo rodikliai 

1.5.2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas 
Vyresnysis 

specialistas 
Nuolat 

Kasmet įvykdomas ne mažiau kaip 1 

konsoliduotas viešasis pirkimas 

1.5.3. 

Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO ir 

CVP IS sistemas įstatymų nustatyta 

tvarka  

Vyresnysis 

specialistas 
Nuolat 

Įvykdyta viešųjų pirkimų per CPO ir CVP IS 

sistemas skaičius 

1.5.4. 
Viešųjų pirkimų plano viešinimas 

įstatymų nustatyta tvarka 

Vyresnysis 

specialistas 
Nuolat 

Paskelbta informacija apie vykdomus 

viešuosius pirkimus įstatymų nustatyta tvarka 

 

_________________ 


