
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017-2019 

METAIS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2019 METUS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė/veiklos Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo kriterijai Vertinimo rezultatas 

1.   

1.1. Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus 
Nuolat  Skelbiama Skelbiama 

1.2. Informacija, kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika 
Nuolat  Skelbiama Skelbiama 

1.3. Informacija apie Poliklinikos pasitikėjimo telefoną  Nuolat  Skelbiama Skelbiama 

1.4. Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

SAM) pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004) ir SAM el. paštą 

korupcija@sam.lt 

Nuolat  Skelbiama Skelbiama 

1.5. Informacija apie galimybę pranešti STT apie korupcinio 

pobūdžio veikas el. paštu pranešk@stt.lt ir STT  „karštosios 

linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 

Nuolat  Skelbiama Skelbiama 

1.6. Poliklinikos vadovo kreipimasis  raštu Nuolat  Skelbiama Skelbiama 

2.   

2.1. Poliklinikos monitoriuose demonstruojami Specialiųjų tyrimų 

tarnybos (toliau – STT) antikorupciniai klipai 

Nuolat Demonstruojamas  Demonstruojamas  

2.2. Poliklinikos monitoriuose demonstruojamas Poliklinikos 

direktoriaus kreipimasis 

Nuolat Demonstruojamas Demonstruojamas 

3. Teikti informaciją pacientams Poliklinikos interneto 

svetainėje 

   

3.1 Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.2. Informacija, kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika 

Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.3. Informacija apie Poliklinikos pasitikėjimo telefoną Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.4. Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

mailto:korupcija@sam.lt


SAM) pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004) ir SAM el. paštą 

korupcija@sam.lt 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.5. Informacija apie galimybę pranešti STT apie korupcinio 

pobūdžio veikas el. paštu pranešk@stt.lt ir STT  „karštosios 

linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 

Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.6. Demonstruojami STT antikorupciniai klipai Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.7. Demonstruojamas Poliklinikos vadovo kreipimasis (video) Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.8. Skelbiamas Poliklinikos vadovo kreipimasis raštu Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

https://www.poliklinika.lt/korupci

jos-prevencija/ 

3.9. Galimybė Poliklinikos interneto svetainėje pacientams pateikti 

savo komentarus, informaciją apie Poliklinikos veiklos 

trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus 

Nuolat Sudaryta galimybė  Sudaryta galimybė: 

https://www.poliklinika.lt/palikite

-zinute/ 

3.10 Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai 

įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų 

ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

nuostatas, skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos 

interneto svetainėje 

Per 10 

darbo 

dienų nuo 

informacij

os gavimo 

Skelbiama Skelbiama (nebuvo nustatyta 

atvejų) 

4.  Kitos paciento informavimo priemonės    

4.1. Poliklinikoje platinamas SAM lankstinukas antikorupcine 

tematika   
Nuolat Platinamas Platinamas įstaigos parengtas 

lankstinukas 

4.2. Ant gydytojų kabinetų durų yra lipdukai „Geriausia padėka 

medikui – Jūsų šypsena“ 

Nuolat Yra ant visų 

gydytojų kabinetų 

durų 

Yra, ant visų gydytojų kabinetų 

durų 

4.3. Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei jų kainas skelbimas 

Nuolat Skelbiama Skelbiama 

mailto:korupcija@sam.lt


Poliklinikos interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose 

5.  Kitos korupcijos prevencijos priemonės    

5.1.  Poliklinikoje yra paskirta ir veikianti Korupcijos prevencijos 

komisija; Informacija apie komisiją yra pateikta savivaldybei ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui 

Iki 2017 

m. vasario 

10 d. 

Paskirta komisija, 

pateikta informacija 

Įvykdyta anksčiau (nurodytu 

terminu). 

5.2.  Poliklinikoje yra patvirtinta Korupcijos prevencijos programa 

2017-2019 metams ir jos įgyvendinimo priemonių planas; 

Programos ir plano kopijos yra pateiktos savivaldybei ir SAM 

Korupcijos prevencijos skyriui 

Iki 2017 

m. vasario 

10 d. 

Parengta ir 

patvirtinta bei 

pateikta 

Įvykdyta anksčiau (nurodytu 

terminu). 

5.3. Poliklinikos Korupcijos prevencijos programa 2017-2019 

metams ir jos įgyvendinimo priemonių planas yra skelbiami 

Poliklinikos interneto svetainėje 

Nuolat Skelbiama Skelbiama 

5.4. Parengta ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui bei 

savivaldybei pateikta ataskaita apie Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. Ataskaita 

paskelbta Poliklinikos interneto svetainėje 

Per 5 d. 

nuo IV 

ketvirčio 

pabaigos 

Parengta ir paskelbta  Parengta ir skelbiama 

5.5. Poliklinikoje yra patvirtintas Poliklinikos darbuotojų elgesio 

kodeksas, su juo supažindinami esami ir naujai įsidarbinę 

darbuotojai; Elgesio kodeksas skelbimas Poliklinikos interneto 

svetainėje, informacijos stenduose  

Nuolat iki 

2017-12-

31 

Patvirtintas, 

pasirašytinai 

supažindinti visi 

darbuotojai; 

Skelbiamas 

Įvykdyta anksčiau (nurodytu 

terminu). Skelbiamas 

5.6. Poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas papildytas nuostata, 

draudžiančia versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą. Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą 

nustatymas. 

Iki 2017-

06-01 

Kodeksas papildytas 

ir patvirtintas; 

pasirašytinai 

supažindinti visi 

darbuotojai; 

Skelbiamas 

Įvykdyta anksčiau (nurodytu 

terminu). Skelbiamas. 

5.7. Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos 

normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“, (toliau - MN 

14:2005) skelbimas Poliklinikos interneto svetainėje, 

informacijos stenduose 

Nuolat Skelbiama  Skelbiama 

5.8. Per metus įvykdyti bent 1 mokymai elgesio kodekso taikymo 

klausimais 

Kartą į 

metus 

Įvykdyti mokymai 1. 2019 m. kovo 14-15 dienomis 

įvykdyti pacientų aptarnavimo 



kultūros ir konstruktyvaus 

dalykinio bendradarbiavimo 

įgūdžių stiprinimo mokymai 

Registratūros darbuotojams 

(apmokyti iš viso 22 darbuotojai); 

2.  2019 m. kovo 20 d. darbuotojų 

vidiniai mokymai dėl Darbuotojų 

elgesio kodekso (dalyvavo 85 

darbuotojai). 

3. 2019 m. rugsėjo 19 d. 

darbuotojų vidiniai mokymai dėl 

Darbuotojų elgesio kodekso 

(dalyvavo 72 darbuotojai). 

5.9. Poliklinikoje yra patvirtintos darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, 

patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.  

įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“; Taisyklės 

skelbiamos Poliklinikos interneto svetainėje  

Iki 2017-

06-01 

Parengta ir 

patvirtinta, 

skelbiama 

Įvykdyta, skelbiama. 

5.10. Nustatyto sąrašo Poliklinikos darbuotojai deklaruoja privačius 

interesus 

Nuolat  Visi deklaravo Visi deklaravo 

5.11. Poliklinikoje nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustačius konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei 

korupcijos pasireiškimo tikimybę, sudarytas priemonių planas 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

Nustatyta  

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, nustačius 

korupcijos rizikos 

veiksnius patvirtintas 

korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo 

ar mažinimo planas 

ir jis vykdomas 

Nustatyta  korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius 

patvirtintas korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo ar mažinimo 

planas ir jis vykdomas 

5.12. Poliklinikos darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos 

klausimais 

Ne rečiau 

kaip 1 

kartą per 

metus 

(apimant 

Per metus vyko ne 

mažiau kaip 1 

mokymai  

1. 2019 m. sausio mėn. įstaigos 

vadovai (direktorė ir pavaduotoja 

valdymui) dalyvavo mokymuose 

„Antikorupcinės aplinkos kūrimas 

valstybės ir savivaldybės 



visus 

darbuotoju

s) 

įstaigoje“, įgyvendinant SAM 

vykdomą projektą „Korupcijos 

prevencijos didinimas sveikatos 

apsaugos sektoriuje“. 

2. 2019-12-23 įvyko STT 

mokymai Poliklinikos medicinos 

darbuotojams korupcijos 

prevencijos klausimais (iš viso 

105 dalyviai). 

5.13. Poliklinikos darbuotojams, atsakingiems už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, suorganizuoti užsiėmimai šiomis 

temomis: Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas; 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas; Korupcijos 

prevencijos programų rengimas ir vykdymas. 

Iki 2017 

m. birželio 

1 d. 

Ne mažiau kaip 2 

darbuotojai 

sudalyvavę 

mokymuose 

2019 m. už korupcijos prevenciją 

atsakingi Poliklinikos darbuotojai 

dalyvavo mokymuose 

„Antikorupcinės aplinkos kūrimas 

valstybės ir savivaldybės 

įstaigoje“, įgyvendinant SAM 

vykdomą projektą „Korupcijos 

prevencijos didinimas sveikatos 

apsaugos sektoriuje“ (iš viso 6 

darbuotojai). 

5.14. Poliklinikos interneto svetainėje skelbiami įstaigos gydytojų, 

odontologų darbo kitose darbovietėse, susijusių su sveikatos 

priežiūra, grafikai 

Nuolat 

(patikslini

mas iki 

sausio 2 d. 

kiekvienai

s metais 

iki 2019 

m.) 

Skelbiama 

 

Priemonės vykdymas pasibaigęs, 

atsižvelgiant į numatytus 

terminus. Neskelbiama, 

atsižvelgiant į Darbo kodekso ir 

BDAR reikalavimus. 

5.15. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 

Poliklinikoje pateikimas Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo nustatyta tvarka 

Pagal 

poreikį 

Visais atvejais 

pateiktos užklausos 

Visais atvejais pateiktos užklausos 

5.16. Informacijos, apie PSDF biudžeto lėšomis apmokėtus 

kompensuojamus vaistinius preparatus ir paciento sumokėtas  

priemokas, pateikimas išduodant naują Kompensuojamųjų 

vaistinių preparatų pasą, ar pacientui pageidaujant el. paštu. 

Informacijos apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas ir išrašytus kompensuojamuosius vaistinius 

preparatus gavimas per viešųjų elektroninių paslaugų asmenims 

Nuolat iki 

2019 m. 

gruodžio 

31 d. 

Pacientai gali gauti 

informaciją apie 

PSDF biudžeto 

lėšomis apmokėtus 

vaistinius preparatus 

ir sumokėtas  

priemokas 

Informacija pateikiama pagal 

poreikį. 



teikimo posistemį  (Elektroninių vadžios vartų portale  adresu 

http:www.epaslaugos.lt)    

6. Skundai dėl galimos korupcinio pobūdžio veikos 

Poliklinikoje 

   

6.1. Pacientų skundai dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių 

preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar 

ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo 

sutikimas ar ne). 

- Gautų skundų 

skaičius 

0 

6.2. Specialiųjų tyrimų tarnybos ir SAM Korupcijos prevencijos 

skyriaus informavimas 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 Poliklinikoje gavus pranešimą (skundą) apie 

galimą korupcinę veiką 

Gavus 

pranešimą 

per 3 

darbo 

dienas 

Pateiktos 

informacijos skaičius 

0 

7.  Apklausos     

7.1. Poliklinikoje atliktos apklausos, kurių metu buvo klausiama ir 

dėl galimos korupcinio pobūdžio veikos 

Kartą į 

pusmetį 

Atliktos dvi 

apklausos per metus 

(1 kartas į pusmetį) 

Atliktos trys apklausos (1 

internetinė apklausa, 2 rašytinės 

apklausos) 

8. Viešieji pirkimai    

8.1.  Einamųjų metų viešųjų pirkimų plano skelbimas Poliklinikos 

interneto svetainėje   

Nuolat Skelbiamas Skelbiamas 

8.2. Poliklinikos viešųjų pirkimų komisijos narių nešališkumo  

deklaravimas 

Nuolat Visi komisijos nariai 

yra deklaravę 

nešališkumą 

Visi komisijos nariai yra 

deklaravę nešališkumą 

8.3.  Pirkimo procedūrų apskundimas (pagrįstas) vykdant viešuosius 

pirkimus 

-  0 pretenzijų dėl 

pirkimo procedūrų 

pripažinta 

pagrįstomis 

Gauta viena pretenzija atvirame 

konkurse "Medicininės įrangos 

pirkimas" dėl techninės 

specifikacijos sąlygų. Konkursas 

nutrauktas pačios įstaigos 

iniciatyva. 

8.4. Skalbimo paslaugų pirkimas per CPO LT  Nuolat  Vykdomas Vykdomas 

 
 


