
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠ Į KALTINĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 

KORUPCIJOS PRIEMONIŲ  ĮGYVENDINIMO  2017–2019 METAIS 

  2019 M. ATASKAITA 

 

Eil.Nr. Tikslo rezultato priemonė Tikslo rezultato pasiekimas Atsakingas vykdytojas 

1. Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą, jį paskelbti 

įstaigos interneto svetainėje. 

Parengtas ir patvirtintas korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planas, paskelbtas 

įstaigos interneto svetainėje: www.kaltinenupspc.lt 

Vyr. gydytojo įsakymas 2017-01-10 Nr. T-2 

Vyr. gydytojas           

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

2.  Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą įstaigoje, paskyrimas 

Vyr. gydytojo įsakymas 2016-12-30 Nr. T-23 Vyr. gydytojas            

3. Įstaigos pacientams teikti informaciją apie PSD lėšomis 

apmokamas  paslaugas ir apie mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Informacija apie nemokamas  paslaugas ir mokamų 

paslaugų teikimo tvarką  atnaujinta ir stende,  ir svetainėje. 

Įstaigos pacientai visada informuojami apie nemokamas 

paslaugas ir mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Vyr. buhalterė           

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

4. Įstaigos medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio 

kodekso vykdymo organizavimas. Naujai įsidarbinusių įstaigos 

darbuotojų  supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. 

Įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinami su 

darbuotojų elgesio kodeksu. Elgesio kodeksas patalpintas 

įstaigos interneto svetainėje. Pakartotinai mokymas vyko 

2019-11-07 d. 

Vyr. gydytojas                        

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

5. Peržiūrėti paskelbtą įstaigos svetainėje rašytinį kreipimąsi į 

pacientus, kuriame raginama už suteiktas paslaugas atsidėkoti 

šypsena ir geru žodžiu, neoficialiais mokėjimais nežeminti 

medikų orumo. 

Įstaigos  dokumentų aplanke ir svetainėje  išplatintas 

rašytinis kreipimasis į pacientą, nurodant kur kreiptis 

susidūrus su korupcijos apraiškomis ar netinkamu 

darbuotojų elgesiu. Nuolat. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

6. Pagal darbo išteklių galimybes ir nesant skubos tvarkai,  

įstaigos pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiąją 

Du pirkimai atlikti per Centrinę perkančiąją organizaciją 

(CPO) ir du pirkimai per CPV is. 

Viešųjų pirkimų 

atsakingas asmuo 

Atsakingas už korupcijos 

http://www.kaltinenupspc.lt/


organizaciją (CPO ) ar  CPV is  prevenciją ir kontrolę.              

7. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi  kreiptis asmuo, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio veika 

Įstaigos informacijos skelbimo vietose ir internetinėje 

svetainėje paviešinta informacija apie baudžiamąją 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus, apie tai, kur 

kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, nurodyti 

SAM, STT ir įstaigos pasitikėjimo telefonai bei el. pašto 

adresai 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

8. Informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką 

perdavimas ir paviešinimas. 

Pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą 

veiką įstaigoje 2019 metais negauta 

Vyr. gydytojas                        

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

9. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Vyr. slaugos administratorė , atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, 2019-05-31 d. dalyvavo mokymuose 

"ASPĮ vyr. slaugytojų atsparumo korupcijai ugdymas" 

Pagal šio seminaro gautas mokymų  skaidres antikorupcine 

tematika išklausė visi įstaigos darbuotojai 2019-06-06 d. 

2019-10-03 vyko darbuotojų mokymas. Aptartas įstaigos 

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2017-

2019 m. priemonių planas, įstaigos veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos pasireiškimas. 

Vyr. gydytojas           

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

10. Analizuoti gautą informaciją apie galimus korupcijos atvejus ir 

teikti pasiūlymus dėl priemonių. 

Vykdoma. Išanalizuota 61 anketa, per 2019 metus. Galimos 

korupcijos atvejų per 2019 m. nebuvo. 

Vyr. gydytojas           

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

------------------------------------ 

Paruošė: Kristina Bumblienė atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

2020-02-19 


