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VšĮ ŠEDUVOS PSPC   

2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos prevencijos programos 

priemonės 

Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas Tikslo rezultato pasiekimas 

1 2 3 4  

1. Patikslinti, patvirtinti  ir  prireikus 

tikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 2017–

2019 m. priemonių planą. 

2019 m. 

gruodžio mėn. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Papildyta, patikslinta nebuvo. 

2.  Analizuoti gautus pasiūlymus dėl 

Korupcijos prevencijos priemonių ir 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

pakeitimo ir papildymo 

Esant poreikiui Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Pasiūlymų dėl Korupcijos prevencijos priemonių 

plano pakeitimo ir papildymo nebuvo gauta. 

 

2. Darbuotojus supažindinti su Korupcijos 

prevencijos programa, jos pakeitimais, 

programos įgyvendinimo planu. 

Nuolat, esant 

poreikiui 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Darbuotojai supažindinti su Korupcijos programa, 

programos įgyvendinimo planu susirinkime, nuolat 

primenama apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

veiksmus. 

3. Medicinos darbuotojams vykdyti tik 

pareigų instrukcijose numatytą veiklą 

atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, 

vadovaujantis SAM ir jai pavaldžių 

įstaigų teisiniais aktais. 

Nuolat Visi medicinos 

darbuotojai 

Medicinos darbuotojai savo veikloje vadovaujasi SAM  

ir jai pavaldžių įstaigų teisiniais aktais, vykdo tik 

pareigų instrukcijose numatytą veiklą 



4. Informuoti darbuotojus apie naujus 

Lietuvos Respublikos teisės aktus 

antikorupcijos tematika  

Esant poreikiui Įstaigos vadovas Darbuotojai informuojami apie naujus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus antikorupcijos tematika.  

5. Periodiškai siųsti už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę atsakingą asmenį, 

kitus darbuotojus į seminarus, mokymus 

korupcijos prevencijos klausimais 

Gavus 

informaciją 

Įstaigos vadovas - 

6. Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems 

piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos 

vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos 

personalo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos. 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Įstaigos internetiniame puslapyje ir informaciniuose 

stenduose pateikta informacija, kur kreiptis pacientui 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla. 

7. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą 

korupcinę veiką, nedelsiant 

informuoti  įstaigos vadovą 

Gavus 

pranešimą 

Įstaigos darbuotojai; 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Įstaigos internetiniame puslapyje ir informaciniuose 

stenduose pateikti įstaigos, Sveikatos ministerijos, 

STT pasitikėjimo telefono numeriai.  

8. Esant pagrįstiems įtarimams dėl 

darbuotojų galimai įvykdytos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų, užtikrinti, kad būtų 

įgyvendinamas neišvengiamas teisės 

aktų pažeidėjų teisinis atsakomybės 

principas. 

Turint 

informaciją 

Įstaigos vadovas Pagrįstų įtarimų dėl darbuotojų galimai įvykdytų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nebuvo. 

9.  Analizuoti gaunamus skundus 

(prašymus, pareiškimus) dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusižengimų, 

išnagrinėti jų priežastis ir nustatyti jų 

pašalinimo galimybes. 

Gavus skundą Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Skundų nebuvo gauta 

10. Įstaigoje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Įstaigos internetiniame puslapyje, informaciniuose 

stenduose paskelbta informacija 



asmuo, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika. 

11.  Įstaigos stenduose skelbti apie mokamas 

ir nemokamas paslaugas (jos 

apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų) bei 

jų apmokėjimo tvarką  

Nuolat Įstaigos vadovas Informacija skelbiama stenduose 

12.  Internetiniame tinklalapyje skelbti 

Sveikatos apsaugos ministerijos, STT 

pasitikėjimo telefoną ir informaciją 

„Praneškime apie korupciją“ 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Internetiniame tinklalapyje informacija paskelbta 

13.  Bendrauti su STT korupcijos 

prevencijos ir kontrolės klausimais 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Bendrauta su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės 

klausimais nebuvo. 

14.  Internetiniame tinklalapyje skelbti 

informaciją apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Internetiniame tinklalapyje informacija paskelbta 

15. Parengti ir  įstaigos vadovui pateikti 

metinę ataskaitą apie įstaigos 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą. 

2019 m. 

Kartą metuose 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

įstaigoje buvo atliekamas 2019 m. rugpjūčio mėn.  

2020 m. sausio mėn. buvo pateikta metinė ataskaita 

 

 

 

 


