
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOS 2020 – 2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2020 METŲ II PUSMETĮ 

 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos prevencijos programos 

priemonės 
Įvykdymo 

laikas 

Atsakingas vykdytojas Vertinimo kriterijai Informacija apie priemonės 
įvykdymą 

1 2 3 4 5 6 

 

I. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLINIMAS VŠĮ IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOJE (TOLIAU IRP) 

1.1 Informacijos apie asmenį, paskirtą 
vykdyti korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, pakartotinis pateikimas 
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– SAM) Korupcijos prevencijos skyriui 

2020 m. 

balandžio 30d.  
Sekretorė Paskirtas asmuo, atsakingas 

už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
įstaigoje 

Įvykdyta.Vyriausiojo gydytojo 
2019-01-30 įsakymu Nr. V-7  
“Dėl asmens, atsakingo už 
korupcijos prevencijos vykdymą 
paskyrimo” paskirtas asmuo , 
atsakingas už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę įstaigoje 

1.2 Pagal Sveikatos sistemos įstaigų Šakinės 
korupcijos prevencijos sveikatos 

priežiūros sistemoje 2020−2022 m. 
programą atnaujinti IRP korupcijos 
prevencijos programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą ir su juo 
pasirašytinai supažindinti visus 
darbuotojus 

2020 m. 
balandžio 30d.  

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, sekretorė 

Atnaujintos IRP korupcijos 
prevencijos programos ir 
jos įgyvendinimo 2020-
2022 m. planas bei 
darbuotojų supažindinimas 

Įvykdyta. Vyriausiojo gydytojo 
2020 m. balandžio 14 įsakymu 
Nr. V-35 “Dėl korupcijos 
prevencijos programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo„ patvirtinta VšĮ IRP 
korupcijos prevencijos programa 
ir priemonių 
planas 2020-2022 metams. 
Darbuotojai supažindinami 
pasirašytinai 

1.3 IRP korupcijos prevencijos programos ir 
jos įgyvendinimo priemonių plano 2020-
20122 m. kopijos pateikimas Ignalinos 

rajono savivaldybei ir SAM Korupcijos 
prevencijos skyriui 

2020 m. 
balandžio 30d.  

Sekretorė IRP korupcijos prevencijos 
programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
plano 2017-2019 m. 
kopijos 

Įvykdyta. IRP korupcijos 
prevencijos programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano 
2020-2022 m. kopijos pateiktos 
pagal paskirtį 



1.4 Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui 
patikslinti IRP Korupcijos prevencijos. 

programą ir jos įgyvendinimo priemonių 
planą, kartu išsiunčiant patikslintos 
programos ir plano kopijas Sveikatos 
apsaugos ministerijos Korupcijos 
prevencijos skyriui   

Kiekvienų 
metų sausio 
mėnesio 
paskutinė 
darbo diena 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, sekretorė 

Nustačius poreikį, parengtas 
IRP vyriausiojo gydytojo 

įsakymo projektas dėl IRP 
Korupcijos prevencijos 

2020–2022 m. programos ir 
jos įgyvendinimo priemonių 
plano patikslinimo 

2020 m. pasiūlymų dėl 
korupcijos prevencijos priemonių 
negauta 

1.5 Įstaigos interneto svetainėje paskelbti 
Korupcijos prevencijos programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą 2020–
2022 m. bei informaciją apie asmens, 
atsakingo už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, duomenis ir kontaktus 

Iki 2020 m. 
balandžio 30 d.  

Kompiuterių priežiūros 
specialistas 

Įstaigos interneto svetainėje 
paskelbta IRP korupcijos 
prevencijos programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
planas 2020–2022 m. bei 
informacija apie asmenį, 
paskirtą vykdyti korupcijos 
prevenciją ir kontrolę  

Įvykdyta. Nurodyta informacija 
skelbiama VšĮ IRP interneto 
svetainėje, skyriuje „Korupcijos 
prevencija“ 

1.6 Ataskaitos apie korupcijos prevencijos 
priemonių plano vykdymą skelbimas 
įstaigos interneto svetainėje 

Ataskaita 
skelbti iki 
vasario 28 d. 

 

Asmuo atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, kompiuterių 
priežiūros specialistas 
 

Ataskaitos paskelbimas 
apie korupcijos prevencijos 
priemonių plano vykdymą 

 

Įvykdyta. Ataskaita apie 
korupcijos prevencijos 
priemonių plano vykdymą 
paskelbtą įstaigos interneto 
svetainėje 

 

II.NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS 

2.1 IRP gavus pranešimą apie galimą 
korupcinę veiką bei atvejus kai IRP 
dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo nuostatas, nedelsiant 
informuoti įstaigos vadovą, Sveikatos 
apsaugos ministerijos Korupcijos 
prevencijos skyrių ir pagal 
kompetenciją Specialiųjų tyrimų 
tarnybą ar Vyriausiąją tarnybinės etikos 

Nedelsiant 
gavus 
pranešimą 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, sekretorė 

Pateikti pranešimai įstaigos 
vadovui ir perduoti 
pranešimai Sveikatos 
apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 
skyriui ir pagal 

kompetenciją Specialiųjų 
tyrimų tarnybai ar 
Vyriausiajai tarnybinės 
etikos komisijai  

Pranešimų apie galimą korupcinę 
veiką bei atvejus kai IRP 
dirbantis asmuo pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
nuostatas negauta 



komisiją 

2.2 IRP interneto svetainėse skelbti 
informaciją apie įstaigoje nustatytus 
korupcijos atvejus bei atvejus kai IRP 
dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo nuostatas 

Per 10 darbo 
dienų nuo 
informacijos 
gavimo 

Vyriausiasis buhalteris, 
asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje 

Paskelbti informaciniai 
pranešimai 

Informaciniu pranešimu negauta 

III.VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ĮVERTINIMAS 

3.1 Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 
nustatyta tvarka atlikti IRP Korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymą 

Kasmet iki 
rugsėjo 
mėnesio 
paskutinės 
darbo dienos 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje 

Specialiųjų tyrimų tarnybai 
ir Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybai 
pateiktas IRP Korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
nustatymo klausimynas ir 
IRP vyriausiojo gydytojo 
pasirašyta išvada dėl 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės 

Dėl paskelbto karantino 
vykdymas užtrūko iki gruodžio 1 
d. 

 
IV. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS IRP SURINKIMAS BEI PATEIKIMAS VALSTYBĖS 

TARNAUTOJŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 
NUSTATYTAIS ATVEJAIS 

4.1 Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą 
Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl 
informacijos apie asmenį, siekiantį eiti 
arba einant pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 
straipsnio 6 dalyje, pateikimo 

Ne vėliau 
kaip prieš 1 
mėnesį iki 
bus priimtas 
asmuo į 
pareigas 
nurodytas 
Korupcijos 
prevencijos 
įstatymo 9 
straipsnio 6 
dalyje arba 
ne vėliau kai 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje 

Pateikti raštiški prašymai Nebuvo gauta 



per 1 mėnesį 
kilus 
abejonėms 
dėl IRP 
dirbančio 
asmens, apie 
kurį prašoma 
pateikti 
informaciją, 
tinkamumo 
einamoms 
pareigoms 

 
V. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 

5.1 IRP ir jos padalinių informacijos 
skelbimo vietose bei interneto 
svetainėje (svetainės įvadiniame 
puslapyje) skelbti informaciją apie 
atsakomybę už korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis 
asmuo, susidūręs su korupcinio 
pobūdžio veika  

Nuolat Kompiuterių priežiūros 
specialistas ir asmuo, 
atsakingas už korupcijos 
prevenciją įstaigoje 

Visose IRP ir jos padalinių 
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 

Įvykdyta. Nurodyta informacija 
skelbiama VšĮ IRP interneto 
svetainėje ir informacijos 
skelbimo vietose 
 

5.2 Informacijos apie nemokamas 
ambulatorines (kompensuojamas 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas skelbimas IRP 
interneto svetainėje, kitose IRP ir jos 
padalinių informacijos skelbimo vietose 
 

Nuolat Vyriausiasis buhalteris, 
kompiuterių priežiūros 
specialistas, direktoriaus 
pavaduotoja slaugai 

Interneto svetainėje, IRP ir 
jos padalinių informacijos 
skelbimo vietose paskelbta 
informacija apie mokamas 
ir nemokamas asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas 
 

Įvykdyta. Interneto svetainėje, 
IRP ir jos padalinių informacijos 
skelbimo vietose paskelbta 
informacija apie mokamas ir 
nemokamas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas patvirtintos 
įsakymu Nr. V-41 2019 m. 
balandžio 9 d. 

5.3 IRP ir jos padalinių informacijos 
skelbimo vietose, interneto svetainėje 
įstaigos gydytojų ir kitų specialistų 

Nuolat Kompiuterių priežiūros 
specialistas, direktoriaus 
pavaduotoja 

IRP ir jos padalinių 
informacijos skelbimo 
vietose, interneto svetainėje 

Įvykdyta. Interneto svetainėje, 
IRP ir jos padalinių informacijos 
skelbimo vietose pateikta 



darbo grafikų skelbimas slaugai,sekretorė pateikta informacija apie 
gydytojų ir kitų specialistų 
darbo laiką 

informacija apie gydytojų ir kitų 
specialistų darbo laiką 
 

5.4 Užtikrinti pacientų, atvykusių gydytojų 
konsultacijai (išskyrus būtinąją 
pagalbą), draustumo privalomuoju 
sveikatos draudimu nustatymą 

Nuolat Registratorės Tikrinamas pacientų 
draustumas privalomuoju 
sveikatos draudimu 
 

Nuolat vykdomas 

5.5 Vykdyti pacientų nuomonių apklausas, 
siekiant nustatyti galimos korupcijos 
apraiškas 

Kasmet Amuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, direktoriaus 
pavaduotoja slaugai 

Vykdoma pacientų 
anoniminė apklausa, 
įrengtos anoniminių 
skundų dėžutės “ 
Korupsijos prevencijai“ 

Įvykdyta 

5.6 Lipdukų, plakatų sulaikančių pacientus 
nuo neoficialių mokėjimų medicinos 
personalui darbuotojų darbo vietose, ant 
šeimos gydytojų ir kitų specialistų kabi-
netų durų užtikrinimas 

Nuolat Amuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, direktoriaus 
pavaduotoja slaugai 
 

Informacijos atnaujinimas Nuolat vykdomas 

 

VI. IRP DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIS MOKYMAS 

6.1 Pasirašytinai supažindinti naujai 
priimamus IRP darbuotojus su IRP 
elgesio taisyklėmis, užtikrinti elgesio 
taisyklių nuostatų laikymosi kontrolę ir 
priežiūrą 
 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje, sekretorė 

Visi IRP darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti 
su elgesio taisyklėmis 

Įvykdyta. Visi IRP darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti su 
elgesio taisyklėmis ir 2020 metų 
supažindinti 3 naujai įdarbinti 
darbuotojai 

6.2 Užtikrinti, kad IRP darbuotojai, 
susidūrę su galima korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, elgtųsi pagal 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos patvirtintas 
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojų, susidūrusių su galima 
korupcinio pobūdžio nusikalstame 
veika, elgesio taisykles 

Nuolat Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje 

IRP darbuotojų elgesys 
susidūrus su galima 
korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika 

Įvykdyta. Visi IRP darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti su 
elgesio taisyklėmis susidūrus su 
galima korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika ir 2020 metų 
supažindinti 3 naujai įdarbinti 
darbuotojai 

6.3 Organizuoti IRP darbuotojų mokymus Nuolat Dirktoriaus pavaduotoja Organizuoti mokymai ir Numatyta atlikti 2020 m. IV 



korupcijos prevencijos klausimais slaugai, asmuo, atsakingas 
už korupcijos prevenciją 
įstaigoje 

dalyvavusių darbuotojų 
sąrašai 

ketvirtį, bet dėl karantino 
vykdymas atidetas 
 

6.4 Privačių interesų deklaravimas pagal naujai 

įsigaliojusią Lietuvos Respublikos viešųjų (nuo 
2020 m. sausio 1 d.) 

Nuolat 
atnaujinti 
informaciją 

Asmuo, atsakingas už ko-

rupcijos prevenciją įstaigoje, 
gydytojai ir kiti darbuotojai 

Informacijos atnaujinimas Nuolat vykdomas 

 
VII. IRP VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO SKAIDRINIMAS 

7.1 Vykdyti medicinos prietaisų, priemonių, 
vaistų paslaugų ir kt. pirkimus 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu 

Nuolat Viešųjų pirkimų 
specialistė, Vyr. gydytojo 
pavaduotoja slaugai 

Visi pirkimai atliekami tik 
vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų įstatymo 
reikalavimais 

Įstaigos svetainėje skelbiama 
informaciją apie numatomus 
vykdyti ir vykusius viešuosius 
pirkimus. Pirkimai atliekami 
vadovaujantis įsakymu „Dėl 
mažos vertės pirkimų tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 2017 m. 
birželio 28 d. Nr. IS - 97 

7.2 Įstaigos viešųjų pirkimų plano, mažos vertės 
pirkimų skelbimas interneto svetainėje  
 

Kasmet Asmenys, atsakingi už viešuo-

sius pirkimus, kompiuterių 
priežiūros specialistas  

Informacijos paskelbimas Įvykdyta.  
 

7.3 Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai 
būtų deklaravę nešališkumą 

Nuolat Viešųjų pirkimų specialistė, 
direktoriaus pavaduotoja 

slaugai 

Visi komisijos nariai užpildę 
nešališkumo deklaracijas  

Įvykdyta. 

 


