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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAUKĖNŲ AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
2014-2016 METAMS
Eil.Nr.
1

2

3
4

5

6

7

8

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo
laikas
Supažindinimas su
Supažindinti
2014 m. IV
Korupcijos prevencijos
įstaigos darbuotojus ketvirtis
Lietuvos sveikatos sistemoje
su galiojančiais
programa
teisės aktais
Informacijos, kur turi kreiptis Visuomenės nariai
Nuolat
pacientas, susidūręs su
žinos, kur kreiptis
korupcinio pobūdžio veika,
susidūrus su
paskelbimas įstaigos
korupcinio
informacijos skelbimo lentose pobūdžio veikomis
Įvertinti įstaigos veiklos sritis Nustatyti galimas
Kasmet
kuriose egzistuoja tikimybė
korupcijos
korupcijos apraiškoms
prielaidas
Rengiamų tvarkų, procedūrų, Išvengti korupcijos Parengus
reglamentuojančių santykius, prielaidų
dokumentų
kuriuose yra galima
projektus
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, antikorupcinis
vertinimas
Informuoti LR Sveikatos
Užkirsti kelią
Gavus teismo
apsaugos ministerijos
korupcijos
sprendimą
Personalo skyrių apie asmenis apraiškoms
dirbančius įstaigoje,
padariusius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas
veikas
Antikorupcinių nuostatų
Užkirsti kelią
Nuolat
taikymas Gydytojų
korupcijos
konsultacinės komisijos,
apraiškoms
Viešųjų pirkimų komisijos
veikloje bei nemokamų ir
mokamų paslaugų teikimo
procedūroje.
Viešųjų pirkimų
Užkirsti kelią
Nuolat
organizavimas ir vykdymas
korupcijos
pagal teisės aktų, įskaitant
apraiškoms,
SAM korupcijos prevencijos
užtikrinant
sveikatos sistemoje programą, skaidrumą ir
reikalavimus.
viešumą vykdant
viešuosius pirkimus
Gavus pranešimą apie galimą Užkirsti kelią
Gavus
korupcinę veiklą įstaigoje
korupcijos
pranešimą

Atsakingi
asmenys
Įstaigos vadovas

Atsakingas asmuo
už korupcijos
prevenciją
Atsakingas asmuo
už vidaus auditą
Vidaus medicininio
audito auditorius

Įstaigos vadovas

Įstaigos vadovas

Viešųjų pirkimų
organizatorius,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo
Įstaigos vadovas

9

10

11

12
13

14

nedelsiant informuoti
specialiųjų tyrimų tarnybą ir
steigėją
Skundų, pareiškimų dėl
galimų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų
nagrinėjimas

Informuoti visuomenę
korupcijos prevencijos
klausimais – ambulatorijos
stenduose, internetinėje
svetainėje
Privalomos informacijos apie
mokamas sveikatos priežiūros
paslaugas teikimo pacientams
užtikrinimas

apraiškoms
Išnagrinėti skundų,
pareiškimų
atsiradimo
priežastis ir
nustatyti jų
pašalinimo
priemones
Viešumas

Gavus
skundą,
pareiškimą,
pasiūlymą

Vidaus medicininio
audito auditorius

Nuolat

Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo

Pateikti teisingą
Nuolat
informaciją apie
mokamas ir
nemokamas
sveikatos priežiūros
paslaugas
Finansinių ataskaitų
Viešumas,
Ketvirtinės,
paskelbimas įstaigos interneto skaidrumas
metinės
svetainėje
Įstaigos darbuotojų
Viešumas,
Metiniai
atlyginimų vidurkių
skaidrumas
duomenys
skelbimas įstaigos
internetinėje svetainėje
Ataskaita įstaigos
Darbo rezultatų
Už metus iki
internetinėje svetainėje apie
paviešinimas
kitų metų
korupcijos prevencijos ir
kovo 1 d.
kontrolės priemonių plano
vykdymą

Įstaigos vadovas

Vyriausioji
buhalterė
Vyriausioji
buhalterė
Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo

