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Įsakymas  Nr. V-3 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2020-2025 M. 

 

Eil.  

Nr. 

 

Korupcijos prevencijos programos priemonės 

Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas 

1, Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 2020 m. sausio  

mėn. 

Vyriausiasis gydytojas 

2, Parengti, patvirtinti ir prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos  

programą ir jos įgyvendinimo 2020–2025 m. priemonių planą 

 

2020 m. sausio  

mėn. 

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

3, Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, įstaigos  

steigėjui (Savivaldybės administracijai) pateikti patvirtintos įstaigos  

Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2020–2025 m.  

priemonių plano kopiją bei informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti  

įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

2020 m. vasario  

mėn. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

4,  

Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos korupcijos prevencijos 2020- 

2025 m. priemonių planą bei atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir  

kontrolę duomenis ir kontaktus 

2020 m. vasario  

mėn. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

5, Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti  

įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio  

pobūdžio nusikalstamos veiklos 

Nuolat Vyriausiasis gydytojas 



6,  

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant  

informuoti vyriausiąjį gydytoją ir įstaigos steigėjus. 

Gavus pranešimą Įstaigos darbuotojai  

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

7, Analizuoti užfiksuotus korupcijos faktus ir, suderinus su vyriausiuoju  

gydytoju, įstaigos steigėjais, juos viešinti teisės aktų nustatyta tvarka  

 

 

Per 10 darbo dienų  

nuo informacijos  

pasitvirtinimo  

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

8,  

Užtikrinti, kad visi įstaigoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai ir  

vadovas deklaruotų viešus ir privačius interesus. 

Kasmet iki 2025  

m. gruodžio 31 d. 

Vyriausiasis gydytojas 

9, Dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose korupcijos  

prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų  

taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei  

atsakomybę). 

Ne rečiau kaip 1  

kartą per metus 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

10, Skelbti informaciją stenduose ir interneto svetainėje apie įstaigoje teikiamas  

nemokamas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas (kompensuojamas  

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens  

sveikatos priežiūros paslaugas. 

2020 m. sausio  

mėn. 

Vyriausiasis gydytojas 

11, Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausą įvertinant Korupcijos  

tikimybę įstaigoje bei prevencijos programos veiksmingumą 

Kartą metuose Vidaus medicininio audito vadovas 

12, Įvertinti įstaigoje įsigyjamų prekių, paslaugų, darbų atitikimą LR Viešųjų  

pirkimų įstatymui, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėms 

2020; 2021; 2022; 2023; 

2024; 2025 metais 

 II ketv. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

Vidaus medicininio audito vadovas 

13, Užtikrinti, kad įstaigoje ant gydytojų kabinetų durų būtų užklijuotas  

lipdukas, su užrašu „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“,  

sulaikantis pacientus nuo neoficialių mokėjimų. 

2020 m. sausio  

mėn. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

14, Vyriausiajam gydytojui pavedus, atstovauti įstaigai bendradarbiaujant su  

STT ir Savivaldybės antikorupcijos komisija korupcijos prevencijos ir  

kontrolės klausimais 

Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

15, Įstaigos interneto svetainėje įdiegti STT reklaminius skydelius su nuoroda,  

kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis 

Iki 2020m. kovo mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

16, Privalomos informacijos įstaigos informaciniuose stenduose skelbimas:  

 

Nuolat nuo 2020 m. 

sausio mėn. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 



1. Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;  

 

2. Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio  

veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas);  

 

3. Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 52 663 333);  

 

4. Informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004);  
 

5. Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt);  

 

6. Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt);  

 

7. Įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami  

neoficialūs mokėjimai. 

17, Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos  

įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją  

apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. 

Kartą metuose Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

18, Parengti ir įstaigos vadovui pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos  

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 

2021; 2022; 2023; 2024; 

2025;2026  

Asmuo, atsakingas už korupcijos  

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

    

 


