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VŠĮ KAUNO CENTRO POLIKLINIKOS 

2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Tikslas Vykdytojas Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

1.  Paskelbti internetinėje svetainėje 

poliklinikos korupcijos prevencijos 2017-

2019 metų programą ir jos priemonių planą 

Visuomenės 

informavimas, 

korupcijos prevencija 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

2017 m. sausio mėnesį Poliklinikos interneto svetainėje 

paskelbta nurodyta informacija. 

2.  Internetinėje svetainėje skelbti ataskaitą 

apie poliklinikos Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą 

Korupcijos prevencija Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų metų II ir IV 

ketv. 

Poliklinikos interneto svetainėje 

paskelbta nurodyta informacija. 

3.  Organizuoti korupcijos tikimybės 

poliklinikoje ištyrimą 

Išaiškinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų metų III 

ketv. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo ir vertinimo 

aprašymas/ataskaita. 

4.  Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimą parengti nustatytų neatitikimų 

šalinimo priemonių planą, nurodant 

atsakingus asmenis už priemonių vykdymą 

Pašalinti nustatytus 

neatitikimus 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų metų III 

ketv. 

Parengtas ir patvirtintas 

neatitikimų šalinimo priemonių 

planas, paskirti atsakingi 

asmenys. 

5.  Koreguoti poliklinikos Korupcijos 

prevencijos programą ir jos priemonių planą 

pagal korupcijos tikimybės poliklinikoje 

analizės rezultatus, išaiškintus korupcinio 

pobūdžio nusižengimus bei piliečių 

pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 

programos ir jos priemonių plano 

Tobulinti korupcijos 

prevencijos programą ir 

priemonių planą 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienais metais iki 

gruodžio 31 d. 

Per 10 d. d. paaiškėjus 

naujoms aplinkybėms 

Patikslinta/koreguota korupcijos 

prevencijos programa ir 

priemonių planas. 

6.  Organizuoti poliklinikos padaliniuose 

esančiuose informaciniuose stenduose 

pacientams iškabintos privalomos 

informacijos patikrinimą, reikalui esant, 

duoti nurodymus ją papildyti 

Visuomenės 

informavimas, 

korupcijos prevencija 

Korupcijos prevencijos 

komisijos nariai 

Kiekvienų metų 

birželio mėnesį 

Visose poliklinikos skyrių 

informacinėse lentose skelbiama 

privaloma informcija. 



 

 

7.  Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu 

Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms aprašo 

patvirtinimo“ įstaigos interneto svetainėje 

skelbti apraše nurodytą informaciją 

Visuomenės 

informavimas, 

korupcijos prevencija 

Direktoriaus padėjėjas-

referentas 

Nuolat Poliklinikos interneto svetainėje 

paskelbta nurodyta informacija. 

8.  Gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti poliklinikos 

vadovą 

Korupcijos prevencija Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Nedelsiant raštu gavus 

pranešimą 

Pateiktų pranešimų poliklinikos 

direktoriui skaičius. 

9.  Organizuoti darbuotojų mokymus 

korupcijos prevencijos klausimais 

Gilinti darbuotojų 

žinias korupcijos 

prevencijos srityje 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kasmet, ne rečiau kaip 

1 kartą metuose 

Mokymuose dalyvavusių 

darbuotojų skaičius. 

10.  Vidaus teisės aktų koregavimas Viešųjų 

pirkimų srityje 

Užtikrinti viešųjų 

pirkimų procedūrų 

atitikimą galiojantiems 

teisės aktams 

Viešųjų pirkimų 

specialistas, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Įsigaliojus naujiems 

teisės aktams. 

Vidaus teisės aktų pakeitimų, 

papildymų skaičius. 

11.  Poliklinikos personalo privačių ir viešųjų 

interesų derinimo kontrolė 

Išvengti privačių ir 

viešųjų intereso 

konflikto 

Vyriausiasis personalo 

vadybininkas 

Nuolat Deklaracijas pateikusių 

darbuotojų skaičius (procentas). 

12.  Informacijos teikimo per monitorius 

sistemos įdiegimas, parengtų antikorupcinių 

klipų bei poliklinikos vadovo video 

kreipimosi dėl neoficialių mokėjimų 

demonstravimas 

Visuomenės 

informavimas 

Direktorius Iki 2018 m. gruodžio 

31 d. 

Monitorių skaičius poliklinikoje. 

13.  Tikrinti vaistų panaudojimą poliklinikos 

padaliniuose 

Racionalus 

medikamentų 

naudojimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas medicinai 

ir Psichikos sveikatos 

centro vadovas 

Kasmet, 1 kartą 

metuose 

Atliktų patikrinimų skaičius, 

nustatytų pažeidimų skaičius. 

14.  Mokamų ir apmokamų iš PSDF biudžeto 

lėšų paslaugų teikimo pacientams analizė ir 

kontrolė 

Korupcijos prevencija Medicinos auditorius Kiekvienais metais, ne 

rečiau kaip 1 kartą 

metuose 

Pagrįstas mokamų paslaugų 

teikimas pacientams poliklinikos 

vidaus teisės aktuose numatyta 

tvarka. 

15.  Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos 

reikalavimų vykdymas 

Teikiamų paslaugų 

kokybė 

Poliklinikos 

darbuotojai 

Iki 2019 m. gruodžio 

31 d.  

Įdiegtos Kokybės vadybos 

sistemos pagal reikalavimų 

vykdymas. 



 

 

16.  Informacijos apie pacientams suteiktas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir 

išrašytus kompensuojamuosius vaistinius 

preparatus gavimas per viešųjų elektroninių 

paslaugų asmenims teikimo posisteminį 

(Elektroninių valdžios vartų portale adresu 

http:www.epaslaugos.lt) 

Korupcijos prevencija Direktorius Iki 2019 m. gruodžio 

31 d. 

Pacientai gali gauti informaciją 

apie PSDF biudžeto lėšomis 

apmokėtus vaistinius preparatus 

ir sumokėtas priemokas. 

17.  Informacijos apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų 

kainas skelbimas interneto svetainėje 

Korupcijos prevencija, 

visuomenės 

informavimas 

Vyriausiasis 

ekonomistas 

Nuolat Poliklinikos interneto svetainėje 

paskelbta nurodyta informacija. 

 

 

Parengė 

Darius Petraitis 


