
 

 

     PATVIRTINTA 

Vš  Kelmės PSPC 2017-02-09 

direktoriaus sakymu Nr. 05-03-06 

 

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2017-2019 METAMS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) vykdymo 
terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijus 

Pasiekti rezultatai 

 

I UŽDAVINYS. 
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI 

ASMENĮ (KOMISIJĄ), ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 

 

1. Užtikrinti, kad nuolat būtų paskirtas asmuo, 
atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę 
staigoje. Informaciją, apie pasikeitus  asmen   

pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

SAM) Korupcijos prevencijos skyriui 

Direktorius, 

asmuo 

atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę A. 

Sutkus 

 

Nedelsiant 

pranešti, 
paskyrus 

asmen  ar 
patikslinus  

duomenis, 

Paskirtas asmuo, 

patikslinta 

informacija apie 

asmen , atsakingą 
už korupcijos 
prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

 

 2. Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos 2017-

2019 m. programą ir jos gyvendinimo priemonių 
planą 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę A. 

Sutkus 

Iki 

2017-02-10 

Parengta korupcijos 

prevencijos 2017-

2019 m. programa 

ir jos gyvendinimo 
priemonių planas 

 

3. Pateikti SAM Korupcijos prevencijos skyriui 

korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos ir 

jos gyvendinimo priemonių plano kopijas 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę A. 

Iki 

2017-02-10 

Pateiktos 

korupcijos 

prevencijos 2017-

2019 m. programos 

 



Sutkus ir jos gyvendinimo 
priemonių plano 

kopijos SAM 

Korupcijos 

prevencijos skyriui 

4. Pateikti Kelmės rajono savivaldybei korupcijos 
prevencijos 2017-2019 m. programos ir jos 

gyvendinimo priemonių plano kopijas  

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę A. 

Sutkus 

Iki  

2017-02-10 

Pateiktos 

korupcijos 

prevencijos 2017-

2019 m. programos 

ir jos gyvendinimo 
priemonių plano 
kopijos Kelmės 

rajono savivaldybei 

 

5. Skelbti staigos interneto svetainėje korupcijos 
prevencijos 2017-2019 m. programą ir jos 
gyvendinimo priemonių planą bei informaciją 

(duomenis ir kontaktus) apie asmen , paskirtą 
vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Informacinių 
technologijų 
specialistas 

Per 5 darbo 

dienas  

staigos interneto 
svetainėje paskelbta 

korupcijos 

prevencijos 2017-

2019 m. programa 

ir jos gyvendinimo 
priemonių planas 

bei informacija apie 

asmen , paskirtą 
vykdyti korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę  

 

6. Skelbti staigos interneto svetainėje ataskaitą apie 
korupcijos prevencijos 2017-2019 m priemonių 
plano vykdymą  

Informacinių 
technologijų 
specialistas 

Ataskaitą 
skelbti ne 

vėliau kaip 
per 5 d. nuo 

II ir IV 

ketvirčio 
pabaigos 

Paskelbta ataskaita 

apie korupcijos 

prevencijos 

priemonių plano 
vykdymą. 

 



II UŽDAVINYS 

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ 

 Direktorė

Krasauskaitė
7. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė  

korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir  nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę  

Kiekvienų 
metų III 
ketvirtis  

Nustatyti 

korupcijos rizikos 

veiksniai 

 

8.  Nustačius korupcijos rizikos veiksnius, sudaryti 
korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar 
mažinimo planą. 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę  

Ne vėliau 
kaip per 10 

dienų nuo 
išvados apie 
korupcijos 

pasireiškimo 
tikimybę 

pasirašymo. 

Patvirtas korupcijos 

rizikos veiksnių 
pašalinimo planas. 

 

III UŽDAVINYS 

DIDINTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ  
9. Skelbti darbuotojų elgesio kodeksą staigos 

interneto svetainėje, informacijos stenduose   
Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 

informacinių 
technologijų 
specialistas 

Nuolat ASP  darbuotojų 
elgesio kodeksas 

skelbiamas 

interneto svetainėje, 
informaciniuose 

stenduose 

 

10. Kontroliuoti, ar sveikatos priežiūros specialistai, 
kurie privalo deklaruoti privačius interesus, teikia 
privačių interesų deklaracijas 

Direktorius Kasmet, bei 

gavus 

informaciją 
apie naujas 

aplinkybes, 

dėl kurių 
gali kilti 

interesų 
konfliktas. 

Deklaravusių 
specialistų skaičius 

 



11 Kontroliuoti, ar gydytojai, dirbantys antraeilėse 
pareigose, pateikia darbo kitose darbovietėse 
grafikus 

Personalo 

inspektorė 

Nuolat Pateikti darbo 

kitose darbovietėse 
grafikai 

 

IV UŽDAVINYS 

DIDINTI VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 

12. Skelbti staigos interneto svetainėje  Lietuvos 

medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. 
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybėį, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. sakymu 
Nr. V-1013. 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 

informacinių 
technologijų 
specialistas  

Nuolat staigos interneto 
svetainėje 

skelbiama šeimos 
gydytojo medicinos 

norma. 

. 

13. Skelbti informaciją apie nemokamas 
(kompensuojamas privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas. 

Informacinių 
technologijų 
specialistas 

Nuolat Interneto svetainėje 
skelbiama 

informaciją apie 
nemokamas ir 

mokamas paslaugas 

 

V UŽDAVINYS 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 

14. Atlikti staigos gydytojų apklausą apie  toleranciją 
korupcijai. 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę 

Kasmet Gydytojų 
dalyvavimas 

apklausoje (proc.) 

 

15.  Organizuoti staigos darbuotojų susitikimą su STT 
darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją.  

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę 

2017 m. I-II 

ketvirt .  
Dalyvių skaičius 

(proc.) 

 

16. Organizuoti staigos vidinius mokymus korupcijos 
prevencijos klausimais. 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę 

2017 m. III-

IV ketvirt . 
Dalyvių skaičius 

(proc.) 

 

17. Supažindinti naujus ir priminti jau dirbantiems 
darbuotojams ASP  darbuotojų elgesio kodekso ir 

Atsakingas už 
korupcijos 

Nuolat Visi darbuotojai  



sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. 

sakymo Nr.V-773 „Dėl asmens sveikatos 
priežiūros staigų darbuotojų, susidūrusių su 
galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimoį nuostatas. 

prevenciją ir 
kontrolę 

VI UŽDAVINYS 

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

 

18.  Demonstruoti STT antikorupcinius klipus staigos 
interneto svetainėje 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 

informacinių 
technologijų 
specialistas  

Nuolat Demonstruojami 

antikorupciniai 

klipai 

 

VII UŽDAVINYS 

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ 

19.  Prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus 
vykdyti  per Centrinę perkančiąją organizaciją 
( vertinus galimybę).  

Viešųjų pirkimų 
specialistas 

Pirkimų 
plane 

numatytais 

terminais 

Viešųjų pirkimų, 
vykdytų per CPO, 

dalis nuo visų 
pirkimų. 

 

VIII UŽDAVINYS 

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ 

20. Siekti staigos akreditavimo pagal nacionalin  
akreditavimo standartą. 

Direktorius Iki 2019 m. Gauti akreditavimo 

pažymėjimą. 

 

IX UŽDAVINYS 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS 

21.  Užtikrinti, kad staigoje ant visų gydytojų 
kabinetų durų būtų užklijuotas skelbimas: 
„Geriausa padėka gydytojui – Jūsų šypsenaį 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę 

Nuolat  Kabinetų skaičius 
(proc) - 100 

 

22.  Privalomosios informacijos Vš  Kelmės raj. PSPC 
visų padalinių (skyrių) informaciniuose stenduose 

Vyr. slaugos 

administratorė, 
Nuolat  Informacijos 

skelbimo rodiklis 

 



skelbimas: 

1 informacija apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus 
2 informacija,  ką Vš  Kelmės raj. PSPC pacientas 
gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 
veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 
prevenciją, telefonas, kabinetas) 
3 informacija apie Vš  Kelmės raj. PSPC 
pasitikėjimo telefoną (+370 698 88925) 

4 informacija apie SAM įpasitikėjimo telefoną 
(+370 800 66004) 

5 informacija apie SAM įkorupcijos prevencijos 
skyriaus  telefoną (+370 52661495) 
6 informacija apie STT įkarštosios linijosį  
telefoną (+370 52663333) 
7 informacija apie SAM el. paštą 
(korupcija@sam.lt) 

8 informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt 

9 Vš  Kelmės raj. PSPC direktoriaus kreipimasis  

atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę 

(proc)  - 100 

23. 9.3 Privalomos informacijos Vš  Kelmės raj. 
PSPC interneto svetainėje skelbimas: 
1 informacija apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus 
2 informacija,  ką Vš  Kelmės raj. PSPC pacientas 
gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 
veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 
prevenciją, telefonas, kabinetas) 
3 informacija apie Vš  Kelmės raj. PSPC 
pasitikėjimo telefoną (+370 698 89925) 

4 informacija apie SAM įpasitikėjimo telefoną 
(+370 800 66004) 

5 informacija apie SAM įkorupcijos prevencijos 

skyriaus  telefoną (+370 52661495) 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 

informacinių 
technologijų 
specialistas 

Nuolat  Informacijos 

skelbimo rodiklis 

(proc)  - 100 

 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:prane?k@stt.lt


6 informacija apie STT įkarštosios linijosį  
telefoną (+370 52663333) 
7 informacija apie SAM el. paštą 
(korupcija@sam.lt) 

8 informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt 

9 ASP  darbuotojų, susidūrusių su galimai 
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 
taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. liepos 7 d. sakymo Nr.V-773 „Dėl 
asmens sveikatos priežiūros staigų darbuotojų, 
susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimoį 

10 Vš  Kelmės raj. PSPC direktoriaus kreipimasis. 
 

24. Demonstruoti STT antikorupcinius klipus 

monitoriuje. 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 

informacinių 
technologijų 
specialistas 

Nuolat  Demonstruojami 

antikorupciniai 

klipai 

 

25.  Pacientui pageidaujant pateikti informaciją apie 
PSDF biudžeto lėšomis apmokėtus 
kompensuojamus vaistinius preparatus ir paciento 

sumokėtas priemokas išduodant naują 
kompensuojamųjų vaistinių preparatų pasą.. 
Informuoti pacientą apie viešųjų elektroninių 
paslaugų asmenims teikimo posistem  
(Elektroninių valdžios vartų portale adresu: 
http:www.epaslaugos.lt) 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 
statistikė 

Nuolat  Teikiama 

informacija 

 

26. Skelbti informaciją apie Valstybės lėšomis 
apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas 
staigos  interneto svetainėje.   

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 

Nuolat  Skelbiama 

informacija 

 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:prane?k@stt.lt


 

 

 

 

   _______________________________________________________________________________ 

kontrolę, 
informacinių 
technologijų 
specialistas 

X UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE 

ATVEJUS 

27. 10.1 Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau STT) ir 
SAM Korupcijos prevencijos skyriaus 

informavimas  dėl sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. liepos 7 d. sakymo Nr.V-773 „Dėl 
asmens sveikatos priežiūros staigų darbuotojų, 
susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimoį 
nustatyta tvarka ASP  gavus pranešimą apie 
galimą korupcinę veiką. 

Direktorė, 
atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę 

Gavus 

pranešimą 
per 3 darbo 

dienas 

Pateiktų pranešimų 
ASP  vadovui ir 

perduotų pranešimų 
STT, SAM 

Korupcijos skyriui 

skaičius 

 

28. 10.2 Informacijos apie Vš  Kelmės raj. PSPC 
teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos 

atvejus bei atvejus, kai staigoje dirbantis asmuo 
pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje statymo 
nuostatas, skelbimas Vš  Kelmės raj. PSPC 
internetinėje svetainėje. 

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
kontrolę, 

kompiuterinių 
tinklų 

administratorius 

Per 10 darbo 

dienų nuo 
informacijos 

gavimo 

Paskelbtų 
informacijų 

skaičius 

 


