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                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                             VšĮ Šilalės pirminės sveikatos  

                                                                                             priežiūros centro direktorės 

                                                                                             2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-35 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  

2020-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

1.  VšĮ Šilalės pirminės sveikatos 

priežiūros centro (toliau – VšĮ 

Šilalės PSPC) interneto svetainėje 

skelbti 2020 – 2024 m. korupcijos 

prevencijos programos priemonių 

įgyvendinimo planą bei asmens, 

atsakingo už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, duomenis ir kontaktus 

Informacinių 

sistemų 

specialistas 

2020 m. sausio 

mėn.  

Bus užtikrintas 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

viešumas 

2. Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos korupcijos 

prevencijos skyriui pateikti 

patvirtintos VšĮ Šilalės PSPC  

2020-2024 m. korupcijos 

prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

kopijas bei informaciją apie 

asmenį, paskirtą vykdyti 

korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

2020 m. I ketvirtį  Pateiktos 

patvirtintos VšĮ 

Šilalės PSPC 

2020- 2024 m. 

korupcijos 

prevencijos 

programos ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

kopijos ir 

informacija apie 

asmenį, atsakingą 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

3. Vykdyti viešuosius pirkimus per 

VšĮ Centrinę perkančiąją 

organizaciją (toliau - CPO LT)  

Viešųjų pirkimų 

specialistė 

Kasmet  

 

Didinti viešųjų 

pirkimų 

organizavimo ir 

atlikimo viešumą, 

skaidrumą ir 

kontrolę. Pirkimų 

per CPO LT 

skaičius 

4. Užtikrinti, kad VšĮ Šilalės PSPC 

ant visų gydytojų kabinetų durų 

būtų užklijuotas lipdukas, 

sulaikantis pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Teigiami 

socialiniai 

duomenys susiję 

su neoficialiais 

mokėjimais, 

lipdukų, plakatų 

įrengimas 

darbuotojų darbo 

vietose, ant 

gydytojų kabinetų 

durų 
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5. Atlikus korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą, nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, 

patvirtinti VšĮ Šilalės PSPC 

korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo planą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Ne vėliau kaip per 

10 dienų nuo 

išvados apie 

korupcijos 

tikimybės 

pasireiškimą 

Laiku parengtas ir 

patvirtintas 

korupcijos rizikos 

veiksnių 

pašalinimo ar 

mažinimo planas 

6. Užtikrinti VšĮ Šilalės PSPC 

darbuotojų Elgesio kodekso 

nuostatų laikymosi kontrolę bei 

priežiūrą. Naujai įdarbintų 

darbuotojų supažindinimas su 

darbuotojų Elgesio kodeksu 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Naujai įdarbinti 

darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinami su 

Elgesio kodeksu 

7. Lietuvos medicinos normos MN 

14:2005 „Šeimos gydytojo teisės, 

pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-1013, skelbimas 

VšĮ Šilalės PSPC informaciniame 

stende 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat MN 14:2005 

skelbiama įstaigos 

informaciniame 

stende 

8. Užtikrinti, kad visi įstaigoje 

dirbantys sveikatos priežiūros 

specialistai ir direktorė deklaruotų 

(patikslintų) viešus ir privačius 

interesus 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet iki 

gruodžio 31 d.  

Darbuotojai 

pateikė (patikslino) 

privačių interesų 

deklaracijas 

9. Informacijos apie mokamų ir 

nemokamų (apmokamų iš PSDF 

biudžeto lėšų) asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą 

gyventojams skelbimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Informaciniame 

stende ir 

internetiniame 

puslapyje 

skelbiama 

informacija apie 

mokamas ir 

nemokamas 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

10. Gydytojų atsparumo 

(nepakantumo) korupcijai 

ugdymas, dalyvauti VšĮ Šilalės 

PSPC darbuotojų mokymuose 

korupcijos prevencijos klausimais  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Ne rečiau kaip 1 

kartą per metus 

Ugdyti 

antikorupcinę 

kultūrą, šviesti ir 

informuoti 

visuomenę 

korupcijos 

prevencijos 

klausimais 

11. Tirti gaunamą informaciją apie 

galimai korupcinę VšĮ Šilalės 

PSPC darbuotojų veiką 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Gautų ir ištirtų 

pranešimų apie 

galimai korupcijos 

veikų skaičius 

12. VšĮ Šilalės PSPC interneto 

svetainės puslapyje, skirtame 

korupcijos prevencijai, skelbti 

ataskaitą apie įstaigos Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Ataskaitą skelbti 

kas pusę metų 

Užtikrinti 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių viešumą 
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13. Privalomos informacijos įstaigos 

informaciniuose stenduose ir 

internetiniame puslapyje 

skelbimas:  

1. Informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus; 

2. Informacija, į ką pacientas gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika, (direktorė ar 

asmuo atsakingas už korupcijos 

prevenciją, telefonas, kabinetas); 

3. Informacija apie VšĮ Šilalės  

PSPC pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono numeris); 

4. Informacija apie STT 

„karštosios linijos“ telefoną (+370 

52 663 333); 

5. Informacija apie SAM 

„pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 

66004); 

6. Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt); 

7. Informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt); 

8. Įstaigos direktorės kreipimasisi 

raštu į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialųs 

mokėjimai 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat VšĮ Šilalės PSPC 

informaciniuose 

stenduose bei 

interneto 

svetainėje 

paskelbta 

informacija apie 

atsakomybę už 

korupcinio 

pobūdžio teisės 

pažeidimus bei į 

kokią instituciją ir 

kokia tvarka 

asmuo gali kreiptis 

dėl korupcijos 

apraiškų 

14. Specialiųjų tyrimų tarnybos ir 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriaus 

informavimas (Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d. 

įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“) nustatyta tvarka 

VšĮ Šilalės PSPC gavus pranešimą 

apie galimą korupcinę veiką 

Direktorė Gavus pranešimą 

per 3 darbo dienas 

Pateiktų pranešimų 

VšĮ Šilalės PSPC 

direktorei ir 

perduotų 

pranešimų STT, 

LR SAM 

Korupcijos 

prevencijos skyriui 

skaičius 

 

 

__________________________ 
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