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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ KLAIPĖDOS MEDICININĖS SLAUGOS 

LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019–2021 

METAMS 
 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Tikslas Įvykdymo 

laikas 

Atsakingas 

darbuotojas 

1.  Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę jose. 

Nustatyti veiklos 

sritis, kuriose galimi 

korupcijos reiškiniai 

Kiekvienų 

metų III ketv. 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

2.  Pateikti įstaigos steigėjams vyriausiojo gydytojo 

pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje 

tikimybės įvertinimo medžiagą.   

Teikti informaciją 

steigėjui dėl 

korupcijos prevencijos 

Kiekvienų 

metų IV ketv. 

Vyriausiasis 

gydytojas 

3.  Įstaigoje, atlikus korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti 

nustatytų  neatitikimų šalinimo priemonių planą, 

nurodant asmenis, atsakingus už priemonių 

vykdymą.    

Efektyvus nustatytų  

neatitikimų šalinimas 

Kiekvienų 

metų IV ketv. 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

4.  Pateikti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos skyriui apie įstaigoje 

dirbančius asmenis, pripažintus padarius korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas. 

 Per 5 dienas 

nuo 

pripažinimo. 

Vyriausiasis 

gydytojas 

5.  Įstaigos informacijos skelbimo vietose, 

internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika. 

Gyventojų 

informavimas apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių taikymą 

Nuolat Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

6.  Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti vyriausiąjį gydytoją 

ir Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos ir kituose 

teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

Pranešime pateiktos 

informacijos ištyrimas 

Gavus 

pranešimą 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo. 

Vyriausiasis 

gydytojas 

7.  Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje priemonių. 

Korupcijos 

prevencijos priemonių 

analizė 

Nuolat Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

8.  Organizuoti ligoninės darbuotojų mokymus 

korupcijos prevencijos klausimais  

Darbuotojų žinių 

korupcijos prevencijos 

klausimais gilinimas 

Vieną kartą 

metuose 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

9.  Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą, teikti vyriausiajam gydytojui 

informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus 

dėl jų tikslinimo. 

Korupcijos 

prevencijos programos 

priemonių kontrolė ir 

koordinavimas 

Kas pusmetį Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

10.  Nuolat didinti viešųjų pirkimų, vykdomų skelbiant 

ir vykdant juos CVP IS priemonėmis, skaičių 

Viešųjų pirkimų 

skaidrumo didinimas 

Nuolat Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

11.  Vykdyti pacientų apklausą korupcijos 

pasireiškimo tematika ligoninėje 

Korupcijos lygio 

nustatymas ligoninėje 

Kiekvienų 

metų I ketvirtį 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

asmuo 

_______________________ 


