
 

 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ 2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 2022 M. 

 

 

1. TIKSLAS. diegti bendrus elgesio standartus.  

 

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai1 Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdymas 

1.1.1. Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašą 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

2021 I ketv. Peržiūrėtas 2015 m. vasario 3 d. 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-

118 „Dėl privačių interesų deklaracijų 

pildymo, tikslinimo ir pateikimo“ 

patvirtintas pareigybių sąrašas ir 

reikalavimų įgyvendinimo procesas. 2021 

m. birželio 15 d. patvirtintas generalinio 

direktoriaus įsakymas Nr. V-659 ,,Dėl 

privačių interesų deklaravimo“, kuriuo 

atnaujintas pareigybių sąrašas ir 

reikalavimų įgyvendinimo procesas. 

1.1.2. Parengti rekomendacijas ir informacinę medžiagą 

dėl privačių interesų konfliktų derinimo, 

deklaracijų pildymo 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

2021 II ketv. Parengtos ir išplatintos rekomendacijos 

privačių interesų deklaravimo prievolę 

turintiems darbuotojams. Informacija 

pristatyta bendruose vadovų 

susirinkimuose, teiktos asmeninės 

konsultacijos dėl deklaracijų pildymo 

PINREG.  

1.1.3. Parengti atmintinę į darbą priimamiems 

darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

2021 II ketv. Informacija dėl deklaravimo prievolės 

teikiama įdarbinimo metu, metodinės 

                                                 
1 Prie 1.1.2; 1.1.7; 1.1.8; 2.1.1; 2.1.81; 2.1.9; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6. punktais pažymėtų priemonių vykdytoju prisidėjo Antikorupcijos tarnyba. 
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rekomendacijos prieinamos padalinyje. 

1.1.5. Parengti įstaigos darbuotojų  etikos  ir (ar) elgesio 

kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ 

darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar 

taisykles ir paskelbti jas įstaigos interneto 

svetainėje. 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

2021 III ketv. Darbuotojų etikos ir elgesio kodeksas  

patvirtintas 2021 m. liepos 23 d. 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-

792 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos darbuotojų elgesio 

Kodekso taikymo“. 

1.1.6. Kasmet teikti darbuotojų etikos taisyklių taikymo 

rezultatus,  apibendrintus skundus dėl darbuotojų 

etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų 

laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose 

priimtus sprendimus.   

Etikos komisijos pirmininkas Kiekvienų 

metų I ketv. 

Pateiktos ataskaitos. 

1.1.7. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų 

dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

rekomendacijas. 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Teisės tarnyba 

2023 I-II 

ketv. 

 

  

2021 m. parengtas įsakymo projektas 

buvo koreguotas atsižvelgiant į Kauno 

klinikų poreikius. Parengti atnaujinimai, 

pakeitimai yra derinami. 

1.1.8. Parengti Kauno klinikų skaidrumo ir pasitikėjimo 

politiką 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

2023 I-II 

ketv. 

 

Projektas parengtas ir derinamas. 

2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir 

sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.   
2.1. UŽDAVINYS. Didinti veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdymas 

2.1.1. Pacientų tarybos ir medicinos personalo diskusija 

apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą 

tarp medikų ir pacientų 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Komunikacijos 

tarnyba 

2023 I-II 

ketv. 

Dėl epidemiologinės situacijos diskusija 

nebuvo įvykdyta. Papildomai atsižvelgta į 

tai, jog pacientų taryba baigė pirmąją 

kadenciją. Vykdymas numatytas 2023 I-II 

ketv. 
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2.1.3. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir 

ASPĮ interneto svetainėje viešinti apibendrintus 

pacientų apklausų rezultatus 

Slaugos koordinavimo tarnyba, 

Komunikacijos tarnyba 

Ne mažiau 

kaip kartą per 

metus 

Atlikta pacientų apklausa. Po 

apibendrinimo apklausų rezultatai bus 

skelbiami Kauno klinikų metinėje 

ataskaitoje ir Kauno klinikų interneto 

svetainėje. 

2.1.4. Skelbimo lentose / monitoriuose ir interneto 

svetainėse skelbti aktualų tyrimų, kuriuos turi teisę 

paskirti šeimos gydytojas, sąrašą 

Šeimos medicinos klinikos 

vadovas, Komunikacijos tarnyba 

Nuolat Informacija skelbiama internetinėje 

svetainėje, skelbimų lentose 

(padaliniuose). Priskirtina prie 

Tarpinstitucinio veiklos plano vykdymo 

(5.1.4 didinti visuomenės „sveikatos 

raštingumą“ ir vykdyti pacientų švietimą, 

siekiant didinti informuotumą apie jų 

teises, pareigas, jiems priklausančias 

paslaugas ir šioms paslaugoms apmokėti 

skirtas Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšas). 

2.1.5. Viešinti informaciją apie nemokamas (apmokamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Komunikacijos 

tarnyba 

Nuolat Informacija skelbiama internetinėje 

svetainėje, skelbimų lentose 

(padaliniuose). Priskirtina prie 

Tarpinstitucinio veiklos plano vykdymo 

(5.1.4 didinti visuomenės „sveikatos 

raštingumą“ ir vykdyti pacientų švietimą, 

siekiant didinti informuotumą apie jų 

teises, pareigas, jiems priklausančias 

paslaugas ir šioms paslaugoms apmokėti 

skirtas Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšas; 5.1.7 plėtoti priemones 

neoficialiems mokėjimams sveikatos 

priežiūros srityje mažinti ir šalinti). 

2.1.6. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas 

skelbimas interneto svetainėje 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Komunikacijos 

tarnyba 

Nuolat Informacija paskelbta. Priskirtina prie 

Tarpinstitucinio veiklos plano vykdymo 

(5.1.4 didinti visuomenės „sveikatos 

raštingumą“ ir vykdyti pacientų švietimą, 
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siekiant didinti informuotumą apie jų 

teises, pareigas, jiems priklausančias 

paslaugas ir šioms paslaugoms apmokėti 

skirtas Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšas). 

2.1.7. Pacientų, užsiregistravusių pas specialistus per IPR 

IS, skaičiaus didinimas 

Ambulatorinių paslaugų 

koordinavimo tarnybos vadovas, 

Informacinių technologijų 

tarnyba 

Nuolat 

 

Pacientų registracija vykdoma tik per IPR 

IS, skaičius didėja. Kauno klinikų 

pacientų registravimosi, eilių laukimo 

tvarka reglamentuota 2022 m. spalio 5 d. 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-

(1.4E)- 956 „Dėl planinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų 

iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto, laukimo eilių sudarymo ir 

stebėsenos“ (taikytina ir 2.1.8. p.). 

2.1.8. Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų 

laukimo eiles valdymo reglamentavimą 

Ambulatorinių paslaugų 

koordinavimo tarnybos vadovas 

2022 II ketv. Kauno klinikų administracijos priimti 

sprendimai vykdyti ne tik organizacinius, 

bet ir struktūrinius pacientų išankstinės 

registracijos ambulatorinėms 

specializuotoms paslaugoms gauti 

pokyčius. 2021 m. rugpjūčio mėn. Kauno 

klinikų generalinio direktoriaus įsakymais 

patvirtinti visų specialistų, teikiančių 

ambulatorines paslaugas darbo krūviai ir 

nustatyti atskirų padalinių ambulatorinių 

paslaugų planai. Taip pat siekiant 

skaidriai, aiškiai ir visuose padaliniuose 

pagal vienodą standartą vykdyti išankstinę 

pacientų registraciją ambulatorinėms 

paslaugoms gauti, nuspręsta centralizuoti 

ambulatorinių padalinių registratūras. 

Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

įsakymu nuo 2021 m. lapkričio 2 d. 
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įsteigtas Pacientų paslaugų centras. Šiuo 

metu rengiamas restruktūrizacijos 

įsakymas, kur teisės aktų nustatytais 

terminais bus įvykdyti struktūriniai 

registratūrų sujungimo pakeitimai. Taip 

pat lygiagrečiai vyksta Pacientų paslaugų 

centro skambučių centro įrengimas 

(nupirkta reikalinga įranga, šiuo metu 

programuojama). Baigus struktūrinius 

pakeitimus bus nustatytos naujos laukimo 

eilių valdymo tvarkos ir procedūros. 

Įsteigtas 2022 m. skambučių centras 

pradėjo veikti, peržiūrimos vidinės 

tvarkos. 

2.1.81. Vykdyti anoniminę darbuotojų apklausą, siekiant 

įvertinti atsparumą korupcijai 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Slaugos 

koordinavimo tarnyba 

2022 IV ketv. Apklausa parengta ir atlikta. Duomenys 

surinkti. Priskirtina prie Tarpinstitucinio 

veiklos plano vykdymo (5.1.3. ugdyti 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir 

pacientų atsparumą (nepakantumą) 

korupcijai). 

2.1.9 Vykdyti anoniminę pacientų apklausą, siekiant 

įvertinti pacientų požiūrį į korupciją ir galimą 

korupcijos paplitimą  įstaigoje 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Slaugos 

koordinavimo tarnyba 

2022 IV ketv. 

2023 I-II 

ketv. 

Apklausos anketa yra parengta, 

periodiškai vykdoma. Ruošiamasi viešinti 

pacientams (suformuotas QR kodas). 

Priskirtina prie Tarpinstitucinio veiklos 

plano vykdymo (5.1.3. ugdyti sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų 

atsparumą (nepakantumą) korupcijai). 

2.1.10 Įdiegti vidinius pranešimo apie galimai korupcinę 

ar nusikalstamą veiką kanalus (pacientams, kitiems 

juridiniams ir fiziniams asmenims, darbuotojams)  

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

2021 I ketv. 

 

Vidiniai kanalai suformuoti, 

funkcionuoja. Kanalai viešinami 

internetinėje svetainėje. 

 

3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi 

aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant 
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korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra 

skaidrūs ir atviri savo darbuotojams bei visuomenei.   
3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

3.1.1. 

 

 

 

Kauno klinikų 2021-2022 metų korupcijos 

prevencijos programos parengimas ir viešinimas 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Komunikacijos 

tarnyba 

2021 I ketv. Parengta ir paviešinta programa. 

3.1.3. Sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir 

teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal 

Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą  Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl 

rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir 

viešinimo sistemos taikymo“.  

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Teisės tarnyba 

Nuolat Sukurta ir taikoma įstaigos paramos 

gavimo ir teikimo apskaitos (viešinimo) 

sistema. Nustatytos formos ir paramos 

gavimo duomenys (ataskaitos) viešinami 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

3.1.4 . Mokymų korupcijos prevencijos klausimais 

vykdymas ir mokymų dalomosios medžiagos 

aktualiais korupcijos prevencijos klausimais 

rengimas.  

 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas 

Nuolat 

 

 

1. Už korupcijos prevenciją atsakingi 

darbuotojai nuolat kelia savo 

kompetenciją ir dalyvauja mokymuose, 

tiek organizuojamuose SAM, STT, tiek 

mokymų agentūrų. 

2. Korupcijos prevencijos temomis 

parengta aktuali informacinė medžiaga, 

kuri buvo pristatyta dviejuose bendruose 

vadovų susirinkimuose. Medžiaga nuolat 

atnaujinama ir išplatinama vidiniais 

kanalais. Priskirtina prie Tarpinstitucinio 

veiklos plano vykdymo (5.1.3. ugdyti 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir 

pacientų atsparumą (nepakantumą) 

korupcijai). 

3.1.5. Bendradarbiavimas su korupcijos prevenciją Direktoriaus valdymui ir plėtrai Nuolat Dalyvauta bendrame STT, Transparency 
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vykdančiomis institucijomis (STT, ,,Transparency 

International“) antikorupcinės aplinkos kūrimo, 

mokymų vykdymo klausimais. 

pavaduotojas, Teisės tarnyba   International, Lietuvos Respublikos 

generalinės prokuratūros, Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

renginyje – „Pranešėjų apsaugos forumas 

2022“ . Informacija apie STT e-mokymų 

platformą pateikiama vidiniais kanalais, 

bendradarbiauta su STT pareigūnais 

rengiančiais korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo tyrimus, pristatyta 

STT korupcijos rizikos analizė sąnarių 

endoprotezavimo veiklos srityse. 

Atsižvelgta į analizėje pateiktas pastabas. 

3.1.6 Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas ir 

rizikų nustatymas įstaigos pasirinktoje veiklos 

srityje 

Direktoriaus valdymui ir plėtrai 

pavaduotojas, Teisės tarnyba  

Kartą per 

metus 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas atliktas viešųjų pirkimų srityje. 

 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – 

racionaliai naudoti skirtas lėšas.  

 

4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

4.1.1. 

 

Atlikti vykdomų pirkimų stebėseną pagal 

nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos 

rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, 

juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius 

paviešinti savo interneto svetainėje vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl 

pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje 

viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“. 

Viešųjų pirkimų tarnyba 2021 I ketv. 

 

 

 

 

Interneto svetainėje paskelbta 12 viešųjų 

pirkimų stebėsenos rodiklių. 
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4.1.2. 

 

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 

„Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros 

sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių 

paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytos 

užpildytose formose pateiktos informacijos analizę 

ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos 

rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos 

skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo 

įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per 

kalendorinius metus.    

Viešųjų pirkimų tarnyba Nuolat 2021 m. rugsėjo 1 d. generalinio 

direktoriaus įsakymu Nr. V- 896 ,,Dėl 

darbo grupės Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės 

Kauno klinikų viešųjų pirkimų skaidrumo 

prevencinės kontrolės 

Vykdymui sudarymo ir kontrolės 

vykdymo aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 

viešųjų pirkimų skaidrumo prevencinės 

kontrolės tvarkos aprašas ir sudaryta 

komisija atsakinga už aprašo 

įgyvendinimą. Viešinama internetinėje 

svetainėje. 

4.1.4. Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį 

per Centrinės perkančiosios organizacijos  

elektroninį katalogą.  

Vaistinės, Viešųjų pirkimų 

tarnybos vadovas 

Nuolat Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT 

elektroninį katalogą vertė sudaro 90 proc. 

nuo visų įsigytų vaistų. 

4.1.5. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. Viešųjų pirkimų tarnyba Nuolat 5 konsoliduotus pirkimus iniciavo Kauno 

klinikos, prie 8 konsoliduotų pirkimų 

buvo prisijungta. Viso – 13. 

4.1.6 Periodinis vykdomų pirkimų atlikimo skaidrumo 

tikrinimas. 

 

Generalinio direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija 

Karta per 

metus ir pagal 

poreikį 

Viešųjų pirkimų skaidrumo prevencinės 

kontrolės komisija 2022 m. vertino 486 

pirkimus. 

Buvo gautas vienas skundas, jo 

nagrinėjimui buvo sudaryta komisija, kuri 

interesų konfliktų ar korupcijos 

pasireiškimo rizikos apraiškų nenustatė. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 


