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KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS 2014 –2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Vertinimo  kriterijai 
 

1 UŽDAVINYS 
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ 

1. 1.1. Parengti ir patvirtinti 
ligoninės korupcijos prevencijos 
2014–2016 m.  programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą 

Atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ligoninėje 

2014 m.  
sausis 

Ligoninėje parengta 
programa ir jos 
įgyvendinimo 2014–2016 m. 
priemonių planas 

2. 1.2. Sveikatos apsaugos 
ministerijos Korupcijos 
prevencijos skyriui pateikti 
patvirtintas ligoninės korupcijos 
prevencijos 2014–2016 m. 
programos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano kopijas bei 
patikslintą informaciją apie 
asmenį, paskirtą vykdyti  
korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ligoninėje 

2014 m.  
vasaris  

Pateiktos patvirtintos 
ligoninės programa ir 
patikslinta informacija apie 
asmenį, atsakingą už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą 

3. 1.3. Ligoninės interneto 
svetainėje skelbti įstaigos 
korupcijos prevencijos 2014–
2016 m. programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą 
bei asmens, atsakingo už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, duomenis ir kontaktus  

Atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ligoninėje 

2014 m.  
vasaris  

Ligoninės interneto 
svetainėje paskelbta 
Korupcijos prevencijos 
2014–2016 m. programą ir 
jos įgyvendinimo priemonių 
planas bei asmens, atsakingo 
už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, duomenys ir 
kontaktai 

 
2 UŽDAVINYS 

SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS BEI APRAIŠKAS LIGONINĖJE   
4. 2.1. Ligoninėje  nustatinėti 

pacientų,  atvykusių gydytojų 
specialistų konsultacijai, 
draustumą privalomuoju 
sveikatos draudimu 

Atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ligoninėje 

Nuolat Tikrinamas pacientų 
draudimas privalomuoju 
sveikatos draudimu  

5. 2.2. Ligoninės stenduose skelbti 
informaciją:  
 „Geriausia padėka gydytojui – 
Jūsų šypsena“ 
 

Atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ligoninėje 

Nuolat Ligoninės informaciniuose 
stenduose skelbiama 
informacija:  „Geriausia 
padėka gydytojui – Jūsų 
šypsena“. 
 

6. 2.3. Ligoninės interneto 
svetainėse teikti informaciją apie 
valstybės lėšomis apmokamų 
sveikatos priežiūros paslaugas. 

Atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
ligoninėje 

Nuolat Interneto svetainėje 
paskelbta informacija apie 
valstybės lėšomis 
apmokamas asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas.  
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 
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Vertinimo  kriterijai 
 

3 UŽDAVINYS 
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ 
7. 3.1. Ligoninės interneto 

svetainėje skelbti viešųjų 
pirkimų planus. 

Vyriausiojo gydytojo 
pavaduotoja 
infrastruktūrai 

Nuolat Paskelbti viešųjų pirkimų 
planai interneto svetainėje 

8. 3.2. Pagal galimybes ir poreikį 
plėsti viešųjų pirkimų per VšĮ 
CPO LT mastą. 

Vyriausiojo gydytojo 
pavaduotoja 
infrastruktūrai 

Nuolat  Didėjantis viešųjų pirkimų 
per VšĮ CPO LT mastas.  

 
4 UŽDAVINYS 

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 
9. 4.1. Bendradarbiauti su STT* 

korupcijos prevencijos ir 
kontrolės klausimais 

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Nuolat  Gauta metodinė pagalba 

 
5 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS  
10. 5.1. Ligoninėje gavus pranešimą 

apie galimą korupcinę veiką, 
nedelsiant informuoti ligoninės 
vyriausiąjį gydytoją. 

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Gavus pranešimą  Pateiktų pranešimų skaičius 

11. 5.2. Ligoninės vyriausiajam 
gydytojui, gavus pranešimą apie 
galimą korupcinę veiką, per 3 
darbo dienas informuoti STT ir 
SAM. 

Vyriausiasis gydytojas Gavus pranešimą Pateiktų pranešimų skaičius 

12. 5.3. Ligoninės interneto 
svetainėje skelbti patvirtintą 
informaciją apie įstaigoje 
nustatytus korupcijos atvejus. 

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Per 10 darbo dienų 
nuo patvirtintos 
informacijos 
gavimo 

Paskelbtų informacijų 
skaičius. 

 
6 UŽDAVINYS 

ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 
13. 6.1. Ligoninės informacijos 

skelbimo vietose bei interneto 
svetainėje skelbti informaciją 
apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus ir 
kur gali kreiptis asmuo, 
susidūręs su korupcinio 
pobūdžio veika 

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Nuolat  
 

Ligoninės informacijos 
skelbimo vietose 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.  6.2. Ligoninės informacijos 
skelbimo vietose bei interneto 
svetainėje skelbti informaciją 
apie Sveikatos apsaugos 
ministerijos „pasitikėjimo 
telefoną“, kuriuo anonimiškai 
galima pranešti apie korupcinio 
pobūdžio veikas   

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Nuolat Ligoninės informacijos 
skelbimo vietose bei 
interneto svetainėje 
paskelbta informacija apie 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos pasitikėjimo 
telefoną.  

15. 6.3. Ligoninės interneto 
svetainėje patalpinti įstaigos 
vadovo kreipimąsi dėl 
neformalių mokėjimų ir kur turi 
kreiptis pacientas, susidūręs su 

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Iki 2014 m. II 
ketv. ir nuolat 

Ligoninės interneto 
svetainėje patalpintas 
įstaigos vadovo kreipimasis 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Vertinimo  kriterijai 
galimai korupcinio pobūdžio 
veika. 

16. 6.4. Ligoninės interneto svetainės 
puslapiuose, skirtuose korupcijos 
prevencijai, skelbti ataskaitą apie 
įstaigos Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių  plano vykdymą 

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Ataskaitą skelbti 
vieną kartą 
metuose, iki kitų 
metų vasario 
mėnesio 1 dienos. 

Paskelbta ataskaita apie 
priemonių plano vykdymą 

 
7 UŽDAVINYS 

LIGONINĖS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 
17. 8.1. Organizuoti sveikatos sistemos 

įstaigų darbuotojų mokymus 
korupcijos prevencijos klausimais  

Atsakingas už 
korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą    

Ne rečiau kaip 1 
kartą per metus 

Mokymų skaičius per metus.  
 

 
 
 
 
 


