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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO DAINAVOS POLIKLINIKOS KORUPCIJOS PREV ENCIJOS 2016−2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

2016−2019 METŲ PRIEMONI Ų PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo  
kriterijai  

1 UŽDAVINYS 
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAM Ą, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONI Ų PLANĄ,  

PASKIRTI ASMEN Į, ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROL Ę 

1 1.1. Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, patikslinimas.  Informacijos apie 
asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – SAM) Korupcijos prevencijos skyriui 

Direktorius; asmuo atsakingas 
už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Iki 2016 m. liepos mėn. Patikslinta  informacija apie asmenį, 
atsakingą už korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą VšĮ Kauno 
Dainavos poliklinikoje 

 1.2. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos korupcijos 
prevencijos priemonių plano 2016−2019 m. kopijos, 
pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui  

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Iki 2016 m. birželio 30 d.  Pateiktos korupcijos prevencijos 
priemonių planų 2016–2019 m. 
kopijos  

 1.3. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos korupcijos 
prevencijos priemonių plano 2016−2019 metams bei 
patikslintos informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti  
korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų 
skelbimas įstaigos interneto svetainėje 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą ir vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Iki 2016 m. birželio 30 d. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 
interneto svetainėje paskelbta 
korupcijos prevencijos priemonių 
planas 2016–2019 metams bei 
asmens, atsakingo už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę, duomenys ir 
kontaktai 

 1.4. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  interneto 
svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos 
priemonių plano 2016−2019 metams vykdymą 
skelbimas 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą ir vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Ataskaitą skelbti kas pusę 
metų, ne vėliau kaip iki 
kito mėnesio 10 d. 

Paskelbta ataskaita apie korupcijos 
prevencijos priemonių plano 2016–
2019 metams priemonių vykdymą 

2 UŽDAVINYS  
NUSTATYTI  KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYB Ę 

2 2.1. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos veiklos sričių Asmuo atsakingas už Kiekvienų metų III Nustatyti korupcijos rizikos 



vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos 
rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę  

korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

ketvirtis veiksniai  

 2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, 
patvirtinti VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 
korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo 
planą 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą bei 
direktorius  

Ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo išvados apie 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės pasirašymo 

Patvirtintas korupcijos rizikos 
veiksnių pašalinimo ar mažinimo 
planas 

3 UŽDAVINYS 
DIDINTI VIEŠUM Ą IR ATVIRUM Ą TEIKIANT VIEŠ ĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPREN DIMUS. DIDINTI 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽI ŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUM Ą IR ATVIRUM Ą.  

3 3.1. Įstaigos vadovo, kitų  sveikatos priežiūros 
specialistų, gydytojų, odontologų, dirbančių 
biudžetinėse ar viešosiose ASPĮ, privačių interesų 
deklaracijų pateikimas (patikslinimas) 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, skyrių/ 
padalinių vyresn. ordinatoriai/ 
vadovai  

 
Pateikimas (patikslinimas) 
kasmet iki gruodžio  31d.  

 
Pateikta (patikslinta)  informacija 

 3.2. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos darbuotojų 
elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto 
svetainėje, poliklinikos informacijos stenduose  

Vyresn. ryšių su visuomene 
specialistas  

Skelbiamas nuolat nuo 
parengimo (atnaujinimo) 
datos 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
interneto svetainėje, informacijos 
stenduose skelbiamas VšĮ Kauno 
Dainavos poliklinikos darbuotojų 
elgesio kodeksas  

4 UŽDAVINYS 
DIDINTI POLIKLINIKOS VEIKLOS PROCED ŪRŲ SKAIDRUM Ą IR AIŠKUM Ą 

4 4.1. Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos 
gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. 
įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos 
MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“, (toliau - 
MN 14:2005) skelbimas VšĮ Kauno Dainavos 
poliklinikos stenduose 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 
skyrių/padalinių vyresn. 
ordinatoriai/vadovai, vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Nuolat  MN 14:2005 skelbiama VšĮ Kauno 
Dainavos poliklinikos informacijos 
stenduose  

 4.2. Informacijos apie nemokamas ambulatorines 
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas skelbimas 

Skyrių/padalinių vyresn. 
ordinatoriai/vadovai, vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Nuolat  Skelbiama informacija apie 
nemokamas ir mokamas paslaugas 



5 UŽDAVINYS 
UGDYTI  DARBUOTOJŲ PATIKIMUM Ą, LOJALUM Ą IR SĄŽININGUM Ą 

5 5.1. Medicinos personalo mokymų pagal 2016 m. 
kovo 24 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1-42 „ VšĮ Kauno 
Dainavos poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su 
galima apgaulinga ir/ar korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ 
nuostatas vykdymas 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 
skyrių/padalinių vyresn. 
ordinatoriai/vadovai 

Ne rečiau kaip 
1 kartą per metus (siekti 
viso įstaigos medicinos 
personalo  darbuotojus) 

Mokymų skaičius 

 5.2. Medicinos personalo mokymų dėl 2014 m. sausio 
13 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1-18 ,,VšĮ Kauno 
Dainavos poliklinikos darbuotojų elgesio kodekso“  
nuostatų vykdymo organizavimas. 
Naujai įsidarbinusių įstaigos darbuotojų 
supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. 
 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 
skyrių/padalinių vyresn. 
ordinatoriai/vadovai 

Kasmet iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

Mokymų skaičius 

 5.3. Rinkti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir įvertinti 
informaciją apie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 
darbuotojų, drausmės ir kitus teisės pažeidimus 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, vyresn. 
personalo specialistas, skyrių/ 
padalinių vyresn. ordinatoriai/ 
vadovai, vadovybės atstovas 
kokybei, koordinatorius 

Ne rečiau kaip 
1 kartą per metus 

Ataskaita 

 5.4 Gavus pareiškimą, pranešimą ar kitą informaciją 
apie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos darbuotojų 
galimas korupcines veikas, organizuoti šios 
informacijos patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, vyresn. 
personalo specialistas, skyrių/ 
padalinių vyresn. ordinatoriai/ 
vadovai, vadovybės atstovas 
kokybei, koordinatorius 

Per 5 darbo dienos nuo 
gauto pranešimo dienos 

Ataskaita 

 5.5. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos direktoriaus 
pavedimu organizuoti prevencines priemones, siekiant 
atskleisti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, 
užtikrinti tarnybinės etikos, darbo drausmės, darbo 
tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir kt. 
(patikrinimus ir pan.) 

Direktoriaus pavedime 
nurodyti asmenys 

Per pavedime nurodytą 
laiką 

Ataskaita 



6 UŽDAVINYS 
MOTYVUOTI VISUOMEN Ę ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJ Ą 

6 6.1. Reklaminių skydelių su nuoroda, kur kreiptis 
susidūrus su korupcijos apraiškomis demonstravimas 
VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos interneto svetainėje  

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą; vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Iki 2016 m. birželio 30 d. Įstaigos stenduose skelbiama 
informacija kur kreiptis susidūrus su 
korupcinio pobūdžio veika  

7 UŽDAVINYS 
GERINTI VALDYMO KOKYB Ę. POLIKLINIKOJE SUDARYTI ANTIKORUPCIN Ę APLINK Ą 

7 7.1.  Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal LST 
EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. 
Reikalavimai" reikalavimų vykdymas 

Vadovybės atstovė kokybei Nuolat Atitiktis LST EN ISO 9001:2008 
„Kokybės vadybos sistemos. 
Reikalavimai" reikalavimams 

8 UŽDAVINYS 
DIDINTI VIEŠ ŲJŲ PIRKIM Ų VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUM Ą 

8 8.1. Paslaugų, prekių pirkimo per CPO LT vykdymas Viešųjų pirkimų komisija Nuolat iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

Paslaugų prekių pirkimas per CPO 
LT pagal patvirtintą pirkimų planą 

 8.2. Viešųjų pirkimų patikrinimas ypač atsižvelgiant į 
tuo pirkimus, kuriuose: 
1) į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepia tik vienas 
arba keli pakviesti dalyviai; 
2) konkurso sąlygos atitinka tik laimėjusio konkursą 
dalyvio prekes arba paslaugas, o kiti visi dalyviai dėl 
neatitikimo atmesti; 
3) pakviesto tiekėjo oficiali veikla labai skiriasi nuo 
pirkimo objekto arba tiekėjo nėra kataloguose, 
internete, jo nerandama ieškant „Google“ ar kitomis 
programinėmis paieškos priemonėmis ir t. t.; 
4) kurį laiką be paaiškinimo teikiama pirmenybė 
kuriam nors tiekėjui arba sutartys dėl tų pačių 
prekių/paslaugų ar darbų keletą metų iš eilės 
sudaromos su tuo pačiu tiekėjų 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, vadovybės 
atstovas kokybei, 
koordinatorius ar kiti 
direktoriaus nurodyti asmenys 

Ne rečiau kaip 1 kartą per 
metus arba direktoriaus 
pavedimu  

Ataskaita 

9 UŽDAVINYS 
TEIKTI INFORMACIJ Ą PACIENTAMS   

9 9.1. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  darbuotojų 
elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia 

Vadovybės atstovė kokybei 
 

iki 2016 m. birželio 30 d. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 
darbuotojų elgesio kodeksas 



versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą.  
Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą 
nustatymas. 

papildytas nuostata, draudžiančia 
versti pacientus remti įstaigą. 

 9.2. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo 
neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą 
įstaigos darbuotojų darbo vietose, ant gydytojų  
kabinetų durų užtikrinimas 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Nuolat    Teigiami pokyčiai sociologinių 
tyrimų duomenyse, susijusiuose su 
neoficialiais mokėjimais 

 9.3. Privalomos informacijos VšĮ Kauno Dainavos 
poliklinikos informaciniuose stenduose skelbimas: 
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus; 
2) informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūręs su 
korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo 
atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, 
kabinetas); 
3) informacija apie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris); 
4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ 
(+370 800 66004); 
5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną 
(+370 5 266 3333); 
6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt);  
7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) 
skelbimas; 
8) VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  vadovo 
kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje 
netoleruojami neoficialūs mokėjimai. 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 
skyrių/padalinių vyresn. 
ordinatoriai/vadovai; vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Nuolat   Teigiami pokyčiai sociologinių 
tyrimų duomenyse, susijusiuose su 
neoficialiais mokėjimais 

 9.4. Informacijos VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
interneto svetainėje  skelbimas: 
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus; 
2) informacija, į ką VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už 
korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas); 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 
skyrių/padalinių vyresn. 
ordinatoriai/vadovai; vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas  

Nuolat  Teigiami pokyčiai sociologinių 
tyrimų duomenyse, susijusiuose su 
neoficialiais mokėjimais 



3) informacija apie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
pasitikėjimo telefoną; 
4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ 
(+370 800 66004); 
5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną 
(+370 5 266 3333); 
6) informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt); 
7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) 
skelbimas; 
8) VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos darbuotojų, 
susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos 
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.  
įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 
patvirtinimo“; 
9) VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  vadovo 
kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje 
netoleruojami neoficialūs mokėjimai; 
10) VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  vadovo video  
kreipimasis į pacientus,  kad įstaigoje netoleruojami 
neoficialūs mokėjimai; 
11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas. 

 9.5. Parengtų antikorupcinių klipų bei  VšĮ Kauno 
Dainavos poliklinikos vadovo video kreipimosi į 
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 
mokėjimai, demonstravimas per monitorių sistemą 

Vyresn. ryšių su visuomene 
specialistas ir IT specialistai 

Nuolat iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

Teigiami pokyčiai sociologinių 
tyrimų duomenyse, susijusiuose su 
neoficialiais mokėjimais 

10 UŽDAVINYS. 
VERTINTI ASP Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONI Ų  VYKDYM Ą  

10 10.1. Poliklinikos vertinimas pagal Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 
sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ nustatytus ASPĮ korupcijos 
indekso nustatymo kriterijus  

Poliklinikos direktoriaus  
įsakymu sudaryta komisija 

Kasmet I metų ketvirtį iki 
2019 m. 

Nustatytas įstaigos korupcijos 
indeksas 



11 UŽDAVINYS 
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTAT YTUS KORUPCIJOS ATVEJUS 

11 11.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir 
SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas 
2016 m. kovo 24 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1-42 „ 
VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos darbuotojų, 
susidūrusių su galima apgaulinga ir/ar korupcinio 
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 
patvirtinimo“ nustatyta tvarka, gavus pranešimą apie 
galimą korupcinę veiką. 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 

Gavus pranešimą per 3 
darbo dienas 

Pateiktų pranešimų poliklinikos 
vadovui ir perduotų pranešimų STT, 
SAM Korupcijos prevencijos skyriui 
skaičius 

 11.2. Informacijos apie poliklinikoje teisės aktų 
nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei 
atvejus, kai poliklinikoje dirbantis asmuo pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, 
skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos 
interneto svetainėje 

Direktorius, asmuo atsakingas 
už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą; vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Per 10 darbo dienų nuo 
informacijos gavimo 

Paskelbtų informacijų skaičius. 

12 UŽDAVINYS 
NAGRINĖTI SKUNDUS, GAUTUS PASITIK ĖJIMO TELEFONU BEI KITAIS B ŪDAIS, ORGANIZUOTI PATIKRINIMUS  

12 12.1. Gautų skundų registravimas atitinkamame 
Poliklinikos registre  

Administratorė Nuolat Padidėjęs veiklos skaidrumas, 
pagerėjusi pacientų aptarnavimo 
kokybė 

 12.2. Gavus skundą, patikrinimo organizavimas  Vadovybės atstovė kokybei, 
asmuo atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės 
vykdymą  

Per 5 darbo dienas nuo 
skundo gavimo dienos 

Operatyvus reagavimas į skundus ir 
pagerėjusi pacientų aptarnavimo 
kokybė 
 

 12.3. Informacijos apie poliklinikoje teisės aktų 
nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei 
atvejus, kai poliklinikoje dirbantis asmuo pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, 
skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos 
interneto svetainėje 

Direktorius, asmuo atsakingas 
už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą; vyresn. 
ryšių su visuomene specialistas 

Per 10 darbo dienų nuo 
informacijos gavimo 

Paskelbtų informacijų skaičius. 

 12.4. Gautų skundų ir atliktų patikrinimų rezultatų 
analizės atlikimas.  

Vadovybės atstovė kokybei, 
asmuo atsakingas už korupcijos 

Teikti ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo atliktos 

Operatyvus reagavimas į skundus ir 
pagerėjusi pacientų aptarnavimo 



prevencijos ir kontrolės 
vykdymą 

analizės kokybė 
 

 


