Korupcijos prevencijos 2016-2019 metų
programos priedas
ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2016 – 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. IV KETVIRČIO ATASKAITA
2017-01-10 Nr. (1.24) VD-4
Šiauliai
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

I UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ (KOMISIJĄ),
ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
1.

2.

3.

4.

1.1. Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą, paskyrimas (patikslinimas).
Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimas
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM)
Korupcijos prevencijos skyriui.
1.2. Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių plano
(toliau - Korupcijos prevencijos programa ir jos
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planas)
parengimas ir patvirtinimas.
1.3. Korupcijos prevencijos priemonių plano 20162019 metams kopijos pateikimas SAM Korupcijos
prevencijos skyriui.
1.4. Korupcijos prevencijos priemonių plano 20162019 metams bei patikslintos informacijos apie
asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas Šiaulių
priklausomybės ligų centro (toliau – Šiaulių PLC)
interneto svetainėje.

Šiaulių PLC vadovas

2016 metų trečias
ketvirtis.

Paskirtas asmuo, patikslinta informacija apie asmenį,
atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
Paskirtas asmuo, patikslinta informacija apie asmenį,
atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
Įstaigos vadovas.
Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.

2016 metų trečias
ketvirtis.

Parengta Korupcijos prevencijos programa ir jos
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planas
Parengta Korupcijos prevencijos programa ir jos
įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planas.

2016 metų trečias
ketvirtis.

Pateikta Korupcijos prevencijos priemonių plano 20162019 metams kopija.
Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016-2019
metams kopija pateikta SAM Korupcijos prevencijos
skyriui.
Šiaulių PLC interneto svetainėje paskelbta Korupcijos
prevencijos priemonių planas 2016-2019 metams bei
asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę,
duomenys ir kontaktai.
Šiaulių PLC interneto svetainėje paskelbtas
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2016-2019
metams bei asmens, atsakingo už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenys ir kontaktai.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą

2016 metų trečias
ketvirtis.

5.

1.5. Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos
priemonių plano 2016-2019 metams vykdymą
Šiaulių PLC interneto svetainėje skelbimas.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.

Ataskaitą skelbti kas
ketvirtį, ne vėliau
kaip per 5 d. nuo
kiekvieno ketvirčio
pabaigos.

Šiaulių PLC interneto svetainėje paskelbta ataskaita apie
Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016-2019
metams vykdymą.
Šiaulių PLC interneto svetainėje paskelbta ataskaita
apie Korupcijos prevencijos priemonių plano 20162019 metams vykdymą.

2 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREŠKIMO TIKIMYBĘ
6.

2.1. Šiaulių PLC veiklos sričių vertinimas, siekiant
nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius
bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

7.

2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius,
Šiaulių PLC korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo
ar mažinimo priemonių plano parengimas ir
tvirtinimas.

8.

9.

10.

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.

Kiekvienų metų III
ketvirtis.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai.
Vertinta Šiaulių PLC racionalaus ir taupaus lėšų bei
turto naudojimo, veiksmingos biudžetinės įstaigos
vidaus kontrolės sistemos sukūrimo, jos veikimo
užtikrinimo veiklos sritis.

Asmuo, atsakingas
Ne vėliau kaip per 10 Patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar
už korupcijos
dienų nuo išvados
mažinimo planas.
prevencijos ir
apie korupcijos
Korupcijos rizikos veiksnių nebuvo nustatyta.
kontrolės vykdymą.
pasireiškimo
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
Interneto svetainėje, informacijos stenduose
kontrolės vykdymą.
paskelbtas Šiaulių PLC darbuotojų Elgesio kodeksas.
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
Interneto svetainėje ir informacijos stenduose
prevencijos ir
skelbiama informacija apie Šiaulių PLC teikiamas
kontrolės vykdymą.
mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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
organizuoja
Naujai įsidarbinusių Šiaulių PLC darbuotojų
supažindinimas su darbuotojų susidūrusių su galima mokymus.
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
taisyklėmis.
5.2. Šiaulių PLC personalo mokymų dėl darbuotojų Įstaigos vadovas.
Mokymai vykdomi
Mokymų skaičius, Centro darbuotojų mokymų apimtis
Elgesio kodekso vykdymo organizavimas.
Asmuo, atsakingas
kasmet iki 2019 m.
(proc.).
Naujai įsidarbinusių Šiaulių PLC darbuotojų
už korupcijos
gruodžio 31 d.
supažindinimas su darbuotojų Elgesio kodeksu.
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
Darbuotojų elgesio kodeksas papildytas nuostata,
prevencijos ir
draudžiančia versti pacientus remti Šiaulių PLC.
kontrolės vykdymą.
6 UŽDAVINYS
MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
Asmuo, atsakingas
Nuolat
Informacijos apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
6.1. Šiaulių PLC informacijos skelbimo vietose bei
už korupcijos
teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
interneto svetainėje skelbti (atnaujinti) informaciją
prevencijos ir
korupcinio pobūdžio veika skelbimas (atnaujinimas).
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
kontrolės vykdymą
Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs
galima korupcinio pobūdžio veika.
su korupcinio pobūdžio veika skelbima (atnaujinima).
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.
Prekių ir paslaugų pirkimų, vykdytų per VšĮ CPO LT,
2016 m. IV ketv. nebuvo vykdoma.
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
Ant gydytojų specialistų kabinetų durų užklijuoti
kontrolės vykdymą.
lipdukai “Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena”.

17.

8.2. Privalomos informacijos Šiaulių PLC
informaciniuose stenduose 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) 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;

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.

Nuolat nuo 2016 m.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse,
susijusiuose su neoficialiais mokėjimais.
Privaloma informacija Šiaulių PLC informaciniuose
stenduose skelbiama.

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

Asmuo, atsakingas
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą.

Nuolat nuo 2016 m.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse,
susijusiuose su neoficialiais mokėjimais.
Privaloma informacija Šiaulių PLC interneto
svetainėje skelbiama.

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
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
Pranešimų apie galimą korupcinę veiką nebuvo gauta.
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
Informacijos nebuvo gauta.
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.
Interneto svetainėje demonstruojama Specialiųjų
tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės
prevencijos ir
tyrimų tarnybos vaizdo informacija antikorupcine
vykdymo klausimais.
kontrolės vykdymą
tematika.
____________________

