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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KALNIEČIŲ 

POLIKLINIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2016-2019M. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 
terminas 

 Laukiamo rezultato  

vertinimo kriterijai 

1 UŽDAVINYS 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, 

JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI 

ASMENĮ, ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ 

IR KONTROLĘ 

1 Parengti  ir patvirtinti VšĮ Kauno 

Kalniečių poliklinikos Korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

2016–2019 m.  

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

2016m. 

sausis-vasaris 

VšĮ Kauno 

Kalniečių  
Poliklinikoje direktoriaus 
įsakymu paskirti asmenys,  
atsakingi už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės 
vykdymą 

2 Sveikatos apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos skyriui ir 

savivaldybei pateikti patvirtintą 

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

Korupcijos prevencijos 2016–

2019 m. programos įgyvendinimo 

priemonių plano kopijas bei 

patikslintą informaciją apie 

asmenį (-is), paskirtą (-us) 

vykdyti korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

ASPĮ 

vadovas  

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

  IT specialistai 

2016 m.  

vasaris 

Pateiktos patvirtintos VšĮ 

Kauno Kalniečių 

poliklinikos korupcijos 

prevencijos  plano kopijos 

ir informacija apie asmenis, 

atsakingus už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės 

vykdymą įstaigoje 

3 VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

interneto svetainėje skelbti 

įstaigos Korupcijos prevencijos 

2016–2019 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą bei 

asmens (-ų), atsakingo (-ų) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

duomenis ir kontaktus 

ASPĮ 

vadovas  

 

IT 

specialistai 

2016 m. 

 Sausis- 

vasaris 

VšĮ Kauno Kalniečių 

poliklinikos interneto 

svetainėje paskelbta 

Korupcijos prevencijos 

2016–2019 m. programa ir 

jos įgyvendinimo 

priemonių planas bei 

asmens(-ų), atsakingo (-ų) 

už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, duomenys 
ir kontaktai 

4. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

interneto svetainėje skelbti 

įstaigos Korupcijos prevencijos 

2016–2019 m. programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą  

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

 

  IT  specialistai 

 

 

Ataskaitą 

skelbti kas 

pusę metų, 

ne vėliau 

kaip iki kito 

mėnesio 10d. 

Paskelbta ataskaita apie 

Korupcijos prevencijos 

 priemonių plano 2016–

2019 m vykdymą 



2 UŽDAVINYS 

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ 

5. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

veiklos sričių vertinimas, siekiant 

nustatyti konkrečius rizikos 

veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Kiekvienų metų 

ketvirtis 

Nustatyti korupcijos rizikos 

veiksniai 

3 UŽDAVINYS 
DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES 

PASLAUGAS  IR  PRIIMANT SPRENDIMUS 

6 VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

interneto svetainėje, informacijos 

stenduose skelbti darbuotojų, 

susidūrusių su korupcinio 

pobūdžio veika Elgesio taisykles, 

su realia atsakomybe, 

atsispindinčia darbuotojų 

antikorupcinio elgesio nuostatas 

ASPĮ vadovas 

 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

 

Nuolat Viešai.skelbti darbuotojų , 

susidūrusių su korupcinio 

pobūdžio veika elgesio 

taisykles  

7 VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos interneto 
svetainėje skelbti 
informaciją apie gydytojus, 
odontologus, dirbančius 
kitose darbovietėse, 
susijusiose su sveikatos 
priežiūra,  

ASPĮ vadovas 

 

Sveikatos 

mokymo 

specialistas 

 

Patikslinimas 

kiekvienais 

metais sausio 

mėn.iki 2019m 

VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos interneto 
svetainėje teikti 
informaciją, kokiose 
kitose darbovietėse dirba 
gydytojai, odontologai 

8. VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos interneto 
svetainėje, informacijos 
stenduose skelbti 
darbuotojų elgesio kodeksą 

ASPĮ vadovas 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

 

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

4 UŽDAVINYS 

DIDINTI POLIKLINIKOS VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 

9 Lietuvos medicinos normos 
MN:14 :2005”Šeimos gydytojas. 
Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė”, patvirtintos LR 
SAM 2005m.gruodžio 22d. 
įsakymu Nr.V-1013 “Dėl Lietuvos 
medicinos normos MN:14 :2005” 
Šeimos gydytojas. Teisės, 
pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė”, patvirtinimo”, 
skelbimo VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos informacijos 
stenduose. 

ASPĮ vadovas 

 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

 

Nuolat MN 14 :2005 skelbiama  VšĮ 

Kauno Kalniečių poliklinikos 

informacijos stenduose 



10 Skelbimas VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos stenduose 
informacijos apie nemokmas 
ambulatorines (kompensuojamas 
Privalomojo sveikatyos draudimo 
fondo lėšomis) ir mokamas 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas 

ASPĮ vadovas 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

 

Nuolat Skelbiama informacija apie 

nemokamas ir mokamas 

paslaugas 

5 UŽDAVINYS 
UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ  

 
11 Organizuoti VšĮ Kauno 

Kalniečių poliklinikos 

darbuotojų mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais, 

supažindinimas su LR SAM 

2014m . liepos 7d. įsakymu 

Nr.V-773”Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo” 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Ne rečiau 

kaip 1 kartą 

per metus 

(apimant 

visus 

darbuotojus) 

Mokymus antikorupcijos 

tema išklausiusių VšĮ 

Kauno kalniečių 

poliklinikos darbuotojų  

skaičius (proc), mokymų 

skaičius 

12 Organizuoti VšĮ Kauno Kalniečių 

poliklinikos medicinos personalo 

mokymus dėl darbuotojų elgesio 

kodekso vykdymo.Naujai 

įsidarbinusių darbuotojų 

supažindinimas su darbuotojų 

elgesio kodeksu. 

Asmuo 

atsakingasuž 

korupcijos 

prevencijos 

ir kontrolės 

vykdymą 

 

Kasmet iki 

2019m. 

gruodžio 31d. 

Mokymų skaičius. 

Poliklinikos darbuotojų 

mokymų apimtis (proc) 

6 UŽDAVINYS 

      MOTYVUOTI  VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

13 Reklaminių skydelių su nuoroda, 

kur kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomis įdiegimas 

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

interneto svetainėje  

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

 

2016m 

kovas 

Demonstruoti VšĮ Kauno 

Kalniečių poliklinkos interneto 

svetainėje rekalminius skydelius 

su nuoroda, kur kreiptis 

susidūrus su korupcijos 

apraiškomis 

7 UŽDAVINYS 
         GERINTI VALDYMO KOKYBĘ, SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ  
                                                               POLIKLINIKOJE  

14 Antikorupcinės aplinkos VšĮ 

Kauno Kalniečių poliklinikoje 

ASPĮ 

vadovas 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

 

2019 m 
gruodžio 

31d 

Sukurta ir įdiegta antikorupcinė 
aplinka VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikoje 

8 UŽDAVINYS 
                        DIDNTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SKAIDRUMĄ  



15 Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir vykdymas 

pagal teisės aktų, įskaitant 

SAM korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje programą, 

reikalavimus, medicininės 

įrangos bei vaistinių preparatų 

pirkimą per CVP IS 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Nuolat iki 

2019 m 

gruodžio 

31d 

Skaidrus viešųjų pirkimų 
organizavimas ir vykdymas 

9 UŽDAVINYS 
                                                         ĮSTAIGOS RĖMIMAS 

15 VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos darbuotojų 
elgesio kodeksą papildyti 
nuostata, draudžiančia 
versti pacientus remti 
polikliniką. Drausminės 
atsakomybės už reikalavimą 
teikti paramą nustatymas 

ASPĮ 

vadovas  

Vyriausiasis 

personalo 

specialistas 

Nuolat iki 

2016 m 

gruodžio 

31d 

VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos darbuotojų 
elgesio kodeksas papildytas 
nuostata, draudžiančia versti 
pacientus remti polikliniką. 

10 UŽDAVINYS 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS 

16 Lipdukų, plakatų, sulaikančių 
pacientus nuo neoficialių 
mokėjimų medicinos personalui 
klijavimo ant gydytojų kabinetų 
durų užtikrinimas 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nuolat Lipdukų, plakatų, sulaikančių 

pacientus nuo neoficialių 

mokėjimų medicinos 

personalui klijavimas ant 

gydytojų kabinetų durų 

17 Privalomos informacijos visų VšĮ 
Kauno Kalniečių poliklinikos 
skyrių informaciniuose stenduose 
skelbimas: 
1.informacija apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus 
2.infomacija, į ką pacientas gali 
kreiptis susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veika(asmens, atsakingo 
už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę telefonas, kabinetas) 
3.informacija apie pasitikėjimo 
telefoną poliklinikoje . 
4. informacija apie STT 
pasitikėjimo telefoną poliklinikoje 
(nurodomas tel. +370800066004) 
5.informacija apie SAM  
”karštosios linijos ”telefoną  
(+370 52 663333) 
6. informacija apie SAM el.paštą 
(korupcija@sam.lt) 
7.informacija apie STT el.paštą 
(pranešk@stt.lt)skelbimas 
8.VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos vadovo kreipimasis 
raštu į pacientus, kad poliklinikoje 
netoleruojami neoficialūs 
mokėjimai 

ASPĮ vadovas 

 

Asmuo, 

atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

ir kontrolę 

 

Nuolat Teigiami pokyčiai apklausose, 

susijusiose su neoficialiais 

mokėjimais 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:pranešk@stt.lt)skelbimas


18 Privalomos informacijos visų VšĮ 
Kauno Kalniečių poliklinikos 
interneto svetainėje skelbimas: 
.informacija apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus 
2.infomacija, į ką pacientas gali 
kreiptis susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veika(asmens, atsakingo 
už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę telefonas, kabinetas) 
3.informacija apie pasitikėjimo 
telefoną poliklinikoje  
4. informacija apie STT 
pasitikėjimo telefoną poliklinikoje 
(nurodomas tel. +370800066004) 
5.informacija apie SAM  
”karštosios linijos ”telefoną  
(+370 52 663333) 
6. informacija apie SAM el.paštą 
(korupcija@sam.lt) 
7.informacija apie STT el.paštą 
(pranešk@stt.lt)skelbimas 
8.VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos vadovo kreipimasis 
raštu į pacientus, kad poliklinikoje 
netoleruojami neoficialūs 
mokėjimai 
9. VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos vadovo kreipimasis 
video į pacientus, kad 
poliklinikoje netoleruojami 
neoficialūs mokėjimai 
 

ASPĮ vadovas 

 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nuolat Teigiami pokyčiai apklausose, 

susijusiose su neoficialiais 

mokėjimais 

19 VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 
direktoriaus kreipimosi į pacientus 
dėl neoficialių mokėjimų per 
informacinių monitorių sistemą 
demonstravimas 

ASPĮ vadovas 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nuolat iki 

2019m. 

gruodžio 31d. 

VšĮ Kauno Kalniečių 

poliklinikos direktoriaus 

kreipimasis į pacientus dėl 

neoficialių mokėjimų per 

informacinių monitorių sistemą  

20 Informacijos apie PSDF biudžeto 
lėšomis apmokėtus 
kompensuojamus vaistinius 
preparatus ir paciento sumokėtas 
priemokas, pateikiamas išduodant 
naują Kompensuojamųjų vaistinių 
preparatų pasą. 

 

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat iki 

2019m. 

gruodžio 31d. 

Pacientai gali gauti informaciją 

apie PSDF biudžeto lėšomis 

apmokėtus vaistinius preparatus 

ir sumokėtas priemokas. 

21 Informacijos apie Valstybės 
lėšomis apmokamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kainas 
skelbimas VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikos interneto svetainėje 

ASPĮ vadovas 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nuolat iki 

2019m. 

gruodžio 31d 

Padidėjęs pacientų 

informuotumas, sumažėjęs 

neoficialių mokėjimų už 

suteiktas sveikatos priežiūros 

paslaugas kiekis 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:pranešk@stt.lt)skelbimas


11 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKASIR NUSTATYTUS 

KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

22 Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
ir SAM Korupcijos prevencijos 
skyriaus informavimas gavus 
pranešimą apie galimą korupcinę 
veiklą VšĮ Kauno Kalniečių 
poliklinikoje. 

ASPĮ vadovas 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Gavus pranešimą 

per 3 darbo dienas 

Pateiktų pranešimų VšĮ Kauno 

Klaniečių poliklinikos 

direktoriui ir perduotų 

pranešimųSTT, SAM 

Korupcijos prevencijos skyriui 

skaičius 

12 UŽDAVINYS 

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 

23 Bendradarbiavimas su STT 
korupcijos prevencijos ir kontrolės 
klausimais 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nuolat iki 

2019m. 

gruodžio 31d. 

Gauta metodinė pagalba 

 

 

 
Parengė: asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Solveiga Zenona Gudžinskienė



 



 


