PATVIRTINTA
Šiaulių priklausomybės ligų centro
direktoriaus 2016 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. V-12
ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos programos (toliau tekste – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę,
ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Šiaulių priklausomybės ligų centre (toliau tekste – Šiaulių
PLC).
2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje nuostatas. Programa
orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą.
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537
patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 “Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu
Nr. V-1433 “Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. programos
patvirtinimo”.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti
padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas.
3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens
administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant
arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam
asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus,
neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant
viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba
įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių
suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į viešojo administravimo funkcijas
atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama
kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
3.4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir
kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių
planą.
I. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti
korupcijos pasireiškimo prielaidas Šiaulių PLC.

6. Uždaviniai programos tikslui pasiekti:
6.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą;
6.2. analizuoti informaciją apie galimus korupcijos pasireiškimus, vykdyti prevencinius veiksmus
nustatytiems pažeidimams šalinti;
6.3. teikti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijai apie galimus korupcijos pasireiškimus;
6.4. didinti Šiaulių PLC veiklos viešumą, atvirumą, procedūrų skaidrumą ir aiškumą;
6.5. ugdyti darbuotojų patikimumą, sąžiningumą;
6.6. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie galimą korupciją Šiaulių PLC;
6.7. didinti viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumą;
6.8. informuoti visuomenę apie teikiamas paslaugas Šiaulių PLC;
6.9. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais su Specialiųjų tyrimų tarnyba
(STT).
III. GALIMŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
7. Galimos korupcijos pasireiškimo prielaidos:
7.1. institucinės (motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, neišplėtotas vidaus ir išorės auditas,
nepakankamai skaidrūs sprendimų priėmimo principai sveikatos sistemoje, nesivadovaujama asmeninės
atsakomybės principais, trūksta viešumo);
7.2. struktūrinės (sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai, nepakankamas aprūpinimo
informacinėmis technologijomis lygis ir panašiai);
7.3. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir
prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams, piliečių ir pacientų
pasyvumas korupcijos prevencinei veiklai);
7.4. teisinės (kokybės sistemų ir reglamentų stoka, nepakankama atsakomybė už padarytus
pažeidimus, nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas).
7.5. specifinės darančios įtaką Centro veiklai (administracinių teisės pažeidimų nustatymas, tesės aktų
(vidaus dokumentų) surašymas, nuobaudų skyrimas, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių,
medicininės paskirties aparatūros ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai, vienpusė ir nepakankama informacija
pacientams apie teikiamas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų
teises, galimybes ir panašiai)

IV. VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
8. Veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
Eil.
Nr.

Veiklos sritys,
pasireiškimas

kuriose

galimas

korupcijos Šiaulių PLC darbuotojai, kuriems
galimas korupcijos pasireiškimas

1.

Prekių, paslaugų ir/ar darbų viešieji pirkimai.

2.

Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas asmens Šiaulių PLC gydytojai,
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.
medicinos registratoriai.

3.

Konkursai eiti pareigas Šiaulių PLC.

Viešojo pirkimo komisijos nariai.
Pirkimų organizatoriai.

Šiaulių PLC direktorius.

slaugytojai,

V. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS
9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali
pažeisti visuomeninius santykius, dėl ko gali:
9.1. sumažėti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybė;
9.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra;
9.3. sumažėti pacientų pasitikėjimas įstaiga;
10. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima
numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.
VI. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS
PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
11. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:
11.1. sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti įstaigos
vadovui savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
11.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos
prevencijos, išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl darbuotojų korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją;
11.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą;
11.4. bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų
tarnyba.
VII. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
12. Programa siekiama tokių rezultatų:
12.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
12.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
12.3. pagerinti korupcijos prevencijos Šiaulių PLC organizavimą;
12.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga.
13. Kiekviena konkreti Programos Priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos Priemonių
plane nustatytus vertinimo kriterijus.
VIII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
14. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas 2016 – 2019 m. Programos įgyvendinimo priemonių
planas, kuris nustato priemones, vykdytojus, įvykdymo terminus bei laukiamo rezultato vertinimo
kriterijus.
15. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos
dalis.
16. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Šiaulių PLC vadovas.
17. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant
Programą, būtina:
17.1. reguliariai vykdyti numatytų (priskirtų) Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir
vertinimą;

17.2. teikti Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos
priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodamos jų tikslus,
vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus;
17.3. periodiškai, ne vėliau kaip per 5 d. nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos, informaciją apie priemonių
įgyvendinimo eigą pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui;
17.4. informaciją apie Programos priemonių plano įgyvendinimą skelbti viešai Šiaulių PLC interneto
svetainėje.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo
priemonių planas turi būti peržiūrimi ir, esant būtinumui, papildomi nustatytais terminais.
____________

Korupcijos prevencijos 2016-2019 metų
programos priedas
ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2016 – 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Įvykdymo
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
terminas
I UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ (KOMISIJĄ),
ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
1.1. Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir Šiaulių PLC vadovas 2016 metų trečias
Paskirtas asmuo, patikslinta informacija apie asmenį,
kontrolės vykdymą, paskyrimas (patikslinimas).
ketvirtis.
atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimas
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM)
Korupcijos prevencijos skyriui.
1.2. Korupcijos prevencijos programos
Asmuo, atsakingas
2016 metų trečias
Parengta Korupcijos prevencijos programa ir jos
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių plano
už korupcijos
ketvirtis.
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planas
(toliau - Korupcijos prevencijos programa ir jos
prevencijos ir
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planas)
kontrolės vykdymą.
parengimas ir patvirtinimas.
Įstaigos vadovas.
1.3. Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016- Asmuo, atsakingas
2016 metų trečias
Pateikta Korupcijos prevencijos priemonių plano 20162019 metams kopijos pateikimas SAM Korupcijos
už korupcijos
ketvirtis.
2019 metams kopija.
prevencijos skyriui.
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
1.4. Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016- Asmuo, atsakingas
2016 metų trečias
Šiaulių PLC interneto svetainėje paskelbta Korupcijos
2019 metams bei patikslintos informacijos apie
už korupcijos
ketvirtis.
prevencijos priemonių planas 2016-2019 metams bei
asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir
prevencijos ir
asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę,
kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas Šiaulių
kontrolės vykdymą
duomenys ir kontaktai.
priklausomybės ligų centro (toliau – Šiaulių PLC)
interneto svetainėje.
1.5. Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos
Asmuo, atsakingas
Ataskaitą skelbti kas Šiaulių PLC interneto svetainėje paskelbta ataskaita apie
priemonių plano 2016-2019 metams vykdymą
už korupcijos
ketvirtį, ne vėliau
Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016-2019
Šiaulių PLC interneto svetainėje skelbimas.
prevencijos ir
kaip per 5 d. nuo
metams vykdymą.
kontrolės vykdymą.
kiekvieno ketvirčio
pabaigos.
Priemonė

Vykdytojas

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREŠKIMO TIKIMYBĘ
2.1. Šiaulių PLC veiklos sričių vertinimas, siekiant
Asmuo, atsakingas
Kiekvienų metų III
Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai.
nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius
už korupcijos
ketvirtis.
bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
Asmuo, atsakingas
Ne vėliau kaip per 10 Patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, už korupcijos
dienų nuo išvados
mažinimo planas.
Šiaulių PLC korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo prevencijos ir
apie korupcijos
ar mažinimo priemonių plano parengimas ir
kontrolės vykdymą.
pasireiškimo
tvirtinimas.
Šiaulių PLC
tikimybės
vadovas.
pasirašymo.
3 UŽDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ.
3.1. Šiaulių PLC darbuotojų Elgesio kodekso
Asmuo, atsakingas
Nuolat
Interneto svetainėje, informacijos stenduose paskelbtas
skelbimas Šiaulių PLC interneto svetainėje,
už korupcijos
Šiaulių PLC darbuotojų Elgesio kodeksas.
informacijos stenduose.
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
3.2. Šiaulių PLC darbuotojų privačių interesų
Asmuo, atsakingas
2019 metų gruodžio
Privačius interesus deklaravusių darbuotojų apimtis
deklaravimas.
už korupcijos
31 d.
(proc.).
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
4 UŽDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ
4.1. Išsamios informacijos apie įstaigoje teikiamas
Šiaulių PLC
Nuolat
Interneto svetainėje ir informacijos stenduose skelbiama
nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros
vadovas.
informacija apie Šiaulių PLC teikiamas mokamas ir
paslaugas skelbimas Šiaulių PLC interneto
Asmuo, atsakingas
nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
svetainėje ir informacijos stenduose.
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
5 UŽDAVINYS
UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
5.1. Šiaulių PLC medicinos personalo mokymų dėl Šiaulių PLC
Mokymai vykdomi
Mokymų skaičius, Šiaulių PLC darbuotojų mokymų
Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.
vadovas.
kasmet iki 2019 m.
apimtis (proc.).
įsakymo Nr. V-773 “Dėl Asmens sveikatos
Asmuo, atsakingas
gruodžio 31 d.
priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima už korupcijos
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
prevencijos ir
taisyklių patvirtinimo” vykdymas.
kontrolės vykdymą

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Naujai įsidarbinusių Šiaulių PLC darbuotojų
supažindinimas su darbuotojų susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
taisyklėmis.
5.2. Šiaulių PLC personalo mokymų dėl darbuotojų
Elgesio kodekso vykdymo organizavimas.
Naujai įsidarbinusių Šiaulių PLC darbuotojų
supažindinimas su darbuotojų Elgesio kodeksu.

organizuoja
mokymus.

Įstaigos vadovas.
Mokymai vykdomi
Mokymų skaičius, Centro darbuotojų mokymų apimtis
Asmuo, atsakingas
kasmet iki 2019 m.
(proc.).
už korupcijos
gruodžio 31 d.
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
5.3. Šiaulių PLC darbuotojų Elgesio kodekso
Įstaigos vadovas.
Iki 2016 m. gruodžio Šiaulių PLC darbuotojų elgesio kodekso papildytas
papildymas nuostata, draudžiančia versti pacientus
Asmuo, atsakingas
31 d.
nuostata, draudžiančia versti pacientus remti Šiaulių PLC.
remti Šiaulių PLC.
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
6 UŽDAVINYS
MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
6.1. Šiaulių PLC informacijos skelbimo vietose bei Asmuo, atsakingas
Nuolat
Iinformacijos apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
interneto svetainėje skelbti (atnaujinti) informaciją
už korupcijos
teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
prevencijos ir
korupcinio pobūdžio veika skelbimas (atnaujinimas).
pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
kontrolės vykdymą
galima korupcinio pobūdžio veika.
7 UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SKAIDRUMĄ
7.1. Prekių ir paslaugų pirkimų vykdymas per VšĮ
Įstaigos vadovas.
Nuolat iki 2019 m.
Prekių ir paslaugų pirkimų, vykdytų per VšĮ CPO LT,
CPO LT.
gruodžio 31 d.
skaičius.
8 UŽDAVINYS
TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
8.1. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo
Asmuo, atsakingas
Nuolat
Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse,
neoficialių mokėjimų medicinos personalui, buvimą už korupcijos
susijusiuose su neoficialiais mokėjimais.
Šiaulių PLC.
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
8.2. Privalomos informacijos Šiaulių PLC
Asmuo, atsakingas
Nuolat nuo 2016 m.
Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse,
informaciniuose stenduose skelbimas:
už korupcijos
susijusiuose su neoficialiais mokėjimais.
prevencijos ir
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus;
kontrolės vykdymą.
2) informacija, į ką Šiaulių PLC pacientas gali
kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,
(asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją,

telefonas, kabinetas);
3) informacija apie Šiaulių PLC pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono numeris);
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“
(+370 800 66004);
5) informacija apie STT „karštosios linijos“
telefoną (+370 5 266 3333);
6) informacija apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt);
7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt)
skelbimas;
8) Šiaulių PLC vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs
mokėjimai;
18.

8.3. Privalomos informacijos Šiaulių PLC interneto
svetaineje skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus;
2) informacija, į ką Šiaulių PLC pacientas gali
kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,
(asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją,
telefonas, kabinetas);
3) informacija apie Šiaulių PLC pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono numeris);
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“
(+370 800 66004);
5) iInformacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos
(toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5
266 3333);
6) informacija apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt);
7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt)
skelbimas;
8) Šiaulių PLC darbuotojų, susidūrusių su galimai
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
taisyklės, patvirtintos vadovaujantis sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr.
V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.

Nuolat nuo 2016 m.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse,
susijusiuose su neoficialiais mokėjimais.

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo“;
9) Šiaulių PLC vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs
mokėjimai;

19.

20.

21.

9 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS
SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS
9.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir
Šiaulių PLC
Gavus pranešimą per Pateiktų pranešimų Šiaulių PLC vadovui ir perduotų
SAM Korupcijos prevencijos skyriaus
vadovas
3 darbo dienas
pranešimų STT, SAM Korupcijos prevencijos skyriui
informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
skaičius
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
Šiaulių PLC gavus pranešimą apie galimą
korupcinę veiką
9.2. Informacijos apie Šiaulių PLC teisės aktų
Šiaulių PLC
Per 10 darbo dienų
Paskelbtų informacijų skaičius.
nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei
vadovas
nuo informacijos
atvejus, kai Šiaulių PLC dirbantis asmuo pažeidė
gavimo.
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nuostatas, skelbimas Šiaulių
PLC interneto svetainėje
10 UŽDAVINYS
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
Asmuo, atsakingas
Nuolat iki 2019 m.
Gauta metodinė medžiaga.
10.1. Bendradarbiavimas su Specialiųjų tyrimų
už korupcijos
gruodžio 31 d.
tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės
prevencijos ir
vykdymo klausimais.
kontrolės vykdymą
____________________

