
                      

                                                                                             

  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ KAUNO ŠANČIŲ POLIKLINIKOJE PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO 2017-2019 METŲ PRIEMONI Ų PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įvykdymo  
laikas 

Priemonės gyvendinimas 

1 VŠĮ Kauno Šančių poliklinikos 
internetinėje svetainėje skelbti 
poliklinikos Korupcijos 
prevencijos programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą 
2017-2019 metams bei asmens  
atsakingo už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę 
kontaktus ir duomenis. 
 
 
 

Asmuo 
atsakingas už  
korupcijos 
prevencijos 
kontrolės 
vykdymą. IT 
specialistai. 
 

2017m.  
sausio – 
vasario 
mėnuo. 

VŠĮ Kauno Šančių 
poliklinikos internetinėje 
svetainėje: 
www.sanciupoliklinika.lt 
sausio-vasario mėnesį 
paskelbti poliklinikos 
Korupcijos prevencijos 
2017-2019m. programą ir 
jos įgyvendinimo 
priemonių planą, bei 
asmens atsakingo už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę kontaktus ir 
duomenis. Bus užtikrintas  
Korupcijos prevencijos 
priemonių viešumas. 
 

2  
VŠĮ Kauno Šančių poliklinikos 
interneto svetainėje paskelbti 
poliklinikos Korupcijos 
prevencijos 2015-2016m. 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano ataskaitą. 
 
 

ASPĮ vadovas 
Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
kontrolės 
vykdymą. IT 
specialistai. 

2017m. 
sausio –
vasario 
mėnuo. 

Paskelbti VŠĮ Kauno 
Šančių poliklinikos 
internetinėje svetainėje: 
www.sanciupoliklinika.lt 
Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
2015-2016m. priemonių 
planą. 

3 VŠĮ Kauno Šančių poliklinikos 
internetinėje svetainėje 
patalpinti Direktorės 
kreipimąsi dėl neformalių 
mokėjimų ir kur turi kreiptis 
pacientas, susidūręs su 
korupcinio pobūdžio veika. 
 

ASPĮ vadovas. 
IT specialistai. 

Nuolat. Direktorės kreipimąsi į 
pacientus-patalpinti VŠĮ 
Kauno Šančių poliklinikos 
internetinėje svetainėje ir 
informacinėje lentoje. 

4 SAM Korupcijos prevencijos 
skyriui ir savivaldybei pateikti 
patvirtintą VŠĮ Kauno Šančių 
poliklinikos Korupcijos 
prevencijos 2017-2019 m. 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano kopijas bei 

ASPĮ vadovas 
Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
kontrolės 
vykdymą. IT 

2017m. 
sausis-
vasaris 

SAM Korupcijos 
prevencijos skyriui ir 
savivaldybei pateikti 
patvirtintą VŠĮ Kauno 
Šančių poliklinikos 
Korupcijos prevencijos 
2017-2019m. programos 



patikslintą informaciją apie 
asmenį, paskirtą vykdyti 
Korupcijos prevenciją. 

specialistai. įgyvendinimo priemonių 
plano kopijas bei 
informaciją apie asmenį, 
paskirtą vykdyti Korupcijos 
prevenciją. 
 

5 VŠĮ Kauno Šančių poliklinikos 
internetinėje svetainėje skelbti 
įstaigos Korupcijos prevencijos 
2017-2019m.programos 
įgyvendinimo priemonių plano 
ataskaitą. 
 
 

Asmuo 
atsakingas už 
Korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės 
vykdymą. IT 
specialistai. 
 

Kas pusę 
metų, ne 
vėliau kaip 
iki kito 
mėnesio10d. 

VŠĮ Kauno Šančių 
poliklinikos internetinėje 
svetainėje skelbti įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
2017-2019m. programos 
įgyvendinimo priemonių 
plano ataskaitą. 

6 Organizuoti VŠĮ Kauno Šančių 
poliklinikos darbuotojų 
mokymus korupcijos 
prevencijos klausimais. 
 
 

Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės 
vykdymą. 

2017-
2019m. 

Pravestų mokymų 
Korupcijos prevencijos 
klausimais kiekis. 

7 Lietuvos medicinos normos 
MN:14:2005 „Šeimos 
gydytojas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“ 
skelbimas  poliklinikos 
informacijos stenduose. 
 

Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos  
prevencijos ir 
kontrolės 
vykdymą. 

Nuolat. MN 14:2005 skelbiama 
VŠĮ Kauno Šančių 
poliklinikos informacijos 
stenduose. 

8 Nustatyti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę 
poliklinikoje ir išskirti veiklos 
sritis, kuriose egzistuoja 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė. 
 

Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės 
vykdymą. 

2017-
2019m. 

 Korupcijos prevencijos 
priemonių vykdymas.                  

9 Informacijos apie mokamas 
paslaugas ir kompensuojamas 
iš PSDF biudžeto lėšų 
skelbimas internetinėje 
svetainėje bei informacijos 
stenduose.   
 
 

Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės 
vykdymą. IT 
specialistai.   

Nuolat. Paskelbti internetinėje 
svetainėje ir 
informaciniuose stenduose 

10 Darbuotojų, susidūrusių su 
galima korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veikla, elgesio 
taisyklių patvirtinimas ir 
paskelbimas internetinėje 
svetainėje. 
 

ASPĮ vadovas. 
IT specialistai. 

2017m. 
sausio 
mėnuo. 

Viešai skelbti darbuotojų,  
susidūrusių su korupcinio 
pobūdžio veikla elgesio 
taisykles. 

11 VŠĮ Kauno Šančių poliklinikos 
interneto svetainėje, 
informacijos stenduose skelbti 

ASPĮ vadovas. 
Asmuo 
atsakingas už 

Nuolat. Viešai skelbti darbuotojų 
elgesio kodeksą bei su juo 
supažindinti naujai 



darbuotojų elgesio kodeksą. 
 
 
 

korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. IT 
specialistai. 
 

įsidarbinusius darbuotojus. 

12 Įdiegtos Kokybės Vadybos 
Sistemos pagal  LST EN ISO 
9001:2008 „Kokybės vadybos 
sistemos reikalavimai“ 
reikalavimų vykdymas. 
 

 Vadovybės 
atstovas 
kokybei    

Nuolat. Įdiegta Kokybės Vadybos 
Sistema pagal  LST EN 
ISO 9001:2008 „Kokybės 
vadybos sistemos 
reikalavimai“. 
 

13 
 
 
 

Motyvuotos išvados dėl 
korupcijos tikimybės , 
pasirašytos direktoriaus, 
pateikimas įstaigos steigėjui. 
 

ASPĮ vadovas Kiekvienų 
metų III 
ketvirtis 

Nustačius aukštą korupcijos 
pasireiškimo tikimybę. 

14 
 
 

Antikorupcinės aplinkos VŠĮ 
Kauno Šančių poliklinikoje 
sukūrimas ir įdiegimas. 

ASPĮ vadovas. 
Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 
 

Nuolat. Būtina informacija 
korupcijos prevencijos 
tema stenduose, 
internetinėje svetainėje, bei 
darbuotojų mokymai. 

15 
 

Pacientų apklausa apie 
poliklinikoje teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę ir prieinamumą, 
apklausos duomenų analizė. 
 

Vadovybės 
atstovas 
kokybei. 

Kartą 
metuose. 

Vertinti įstaigoje teikiamų 
sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. 

16 Kontroliuoti racionalų išteklių 
naudojimą įstaigoje. 
 
 

Vyr. 
buhalterė. 

Nuolat Užtikrintas racionalus 
poliklinikos išteklių  
naudojimas. 

17 Vykdyti medicininių prekių 
pirkimą  per CVP IS  ir kitus 
pirkimus per CPO. 
 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija. 

Nuolat. Medicininių prekių pirkimo 
per CVP IS ir kitus 
pirkimus per CPO skaičius. 

18 
 

Įstaigos darbuotojų viešų ir 
privačių interesų derinimo 
kontrolė. 
 
 

ASPĮ vadovas 
Personalo 
skyriaus 
vadovas 

Nuolat. Išvengti privačių ir viešų 
intereso konflikto –
pateiktos deklaracijos. 

19 
 

Gavus informaciją apie galimą 
ar vykdomą korupcinę veiką 
informuoti ASPĮ vadovą.   
 
 
 

Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę . 

Gavus 
informaciją. 

Savalaikis reagavimas ir 
nustatytų priemonių 
vykdymas. 

20 Kontroliuoti ir koordinuoti 
įstaigos korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimą, 
prireikus teikti pasiūlymus 

ASPĮ vadovas 
Asmuo 
atsakingas už 
korupcijos 

Pranešimus 
teikti kas 
ketvirtį. 

Užtikrintas ir savalaikis 
korupcijos prevencijos 
programos priemonių 
vykdymas. 



įstaigos vadovui dėl jos 
tikslinimo. 
 

prevenciją ir 
kontrolę. 

 

 


