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

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. TIKSLAS. Diegti bendrus elgesio standartus.  

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1.1.1. Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius 

interesus, sąrašą 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas 

2021 I ketv. Patvirtintas sąrašas 

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  

1.1.3. Parengti atmintinę į darbą priimamiems darbuotojams dėl privačių 

interesų deklaravimo 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas 

2021 II ketv. Parengta atmintinė 

1.1.4. 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 paskelbi jas 

įstaigos interneto svetainėje. 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas 

2021 III ketv. Parengtas ir patvirtintas 

atnaujintas elgesio kodeksas 

1.1.5. 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 

1.1.6. 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 

2021 I ketv. 

 

 

 

Parengtas įsakymas 

1.1.7 Parengti Kauno klinikų Skaidrumo ir pasitikėjimo politiką. Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas 

2021 II ketv. 

 

Parengta ir įsakymu 

patvirtinta politika  

2. TIKSLAS. Didinti Kauno klinikų darbuotojų ir pacientų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti juos veikti skaidriai ir 
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sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.  
 

2.1. UŽDAVINYS. Didinti veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

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 

Kartą per 

metus 

Įvykdyta diskusija 

2.1.2. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį ir Kauno klinikų interneto svetainėje viešinti 

apibendrintus pacientų apklausų rezultatus. 

Slaugos koordinavimo 

tarnyba, Komunikacijos 

tarnyba 

Ne mažiau kaip 

kartą per metus 

Atlikta pacientų apklausa, 

apibendrinti apklausų 

rezultatai paskelbti įstaigų 

interneto svetainėje 

2.1.3. Skelbimo lentose / monitoriuose ir interneto svetainėse skelbti aktualų 

tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti šeimos gydytojas, sąrašą. 

Šeimos medicinos 

klinikos vadovas, 

Komunikacijos tarnyba 

Nuolat Informacija paskelbta 

2.1.4. Viešinti informaciją apie nemokamas (apmokamas Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas, 

Komunikacijos tarnyba 

Nuolat Informacija paskelbta 

2.1.5. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto 

svetainėje. 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas, 

Komunikacijos tarnyba 

Nuolat Informacija paskelbta 

2.1.6. Pacientų, užsiregistravusių pas specialistus per IPR IS,  skaičiaus 

didinimas.  

Ambulatorinių paslaugų 

koordinavimo tarnybos 

vadovas, Informacinių 

technologijų tarnyba 

Nuolat 

 

Pacientų apsilankymų pas 

specialistus, registruotų per 

IPR IS, dalis: 2020 m. – 30 

proc.; 2021 m. – 70 proc.; 

2022 m. – 80 proc.; 

2.1.7. Tobulinti asmenų registravimo į paslaugų laukimo eiles valdymo 

reglamentavimą. 

Ambulatorinių paslaugų 

koordinavimo tarnybos 

vadovas 

2021 II ketv. Parengti ar atnaujinti teisės 

aktai, nustatantys detalų ir 

aiškų asmenų registravimo į 

Kauno klinikų paslaugų 

laukimo eiles valdymo 

mechanizmą 
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2.1.8. Vykdyti anoniminę darbuotojų apklausą, siekiant įvertinti atsparumą 

korupcijai. 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas, 

Slaugos koordinavimo 

tarnyba 

2021 IV ketv. 

2022 IV  II 

ketv. 

Parengtas klausimynas, 

atlikta apklausa, paskelbti 

rezultatai 

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 

2021 IV ketv. 

2022 IV  II 

ketv. 

 

Parengtas klausimynas, 

atlikta apklausa, paskelbti 

rezultatai 

 

 

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. Funkcionuojantys vidiniai 

pranešimų kanalai, 

informacija apie jų veiklą 

paviešinta interneto 

svetainėje 

 

3. TIKSLAS. Vykdyti atvirą ir aiškią komunikaciją, deklaruojant netoleranciją korupcijai ir formuojant skaidrios ir atviros įstaigos įvaizdį.  
 

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 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos 

parengimas ir viešinimas. 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas, 

Komunikacijos tarnyba 

2021 I ketv. Parengta ir paviešinta 

programa 

3.1.2. Sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir 

viešinimo sistemą pagal 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“.  

Teisės tarnyba, 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas 

Nuolat Sukurta ir taikoma įstaigos 

paramos gavimo ir teikimo 

apskaitos ir viešinimo 

sistema, kurios nustatytos 

formos viešinamos įstaigos 

interneto 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. Darbuotojų, atsakingų už 

korupcijos prevenciją, 

dalyvavimas mokymuose 

korupcijos prevencijos 
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klausimais: 2020 m. – ne 

mažiau nei 1 vnt., 2021 m. – 

ne mažiau nei 1 vnt., 2022 

m. – ne mažiau nei 1 vnt.;  

2. Kasmet organizuojami 

mokymai korupcijos 

prevencijos temomis ar 

užtikrinamas darbuotojų 

dalyvavimas konferencijose, 

kuriuose dalyvautų daugiau 

nei 10 proc. darbuotojų arba 

nuolat rengiama ir 

atnaujinama dalomoji 

medžiaga korupcijos 

prevencijos klausimais ir 

elektroniniu paštu išplatinta 

daugiau kaip 50 proc. 

darbuotojų. 

3.1.5 Bendradarbiavimas su korupcijos prevencija vykdančiomis 

institucijomis (STT, ,,Transparancy international“) antikorupcinės 

aplinkos kūrimo, mokymų vykdymo klausimais. 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas, 

Teisės tarnyba  

Nuolat 

 

Vykdomi bendri pasitarimai 

dėl antikorupcinės aplinkos 

kūrimo, teisės aktų 

įgyvendinimo ir korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo. 

3.1.6 Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas ir rizikų nustatymas 

įstaigos pasirinktoje veiklos srityje. 

Direktoriaus valdymui ir 

plėtrai pavaduotojas, 

Teisės tarnyba  

Kartą per 

metus 

 

Vykdomas papildomas 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas Kauno 

klinikų administracijos 

pasirinktoje veiklos srityje 

 

 

 

 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas 
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lėšas.  

 

4.1. UŽDAVINYS. Skaidrinti viešųjų pirkimų procesą. 

 

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 

paskelbti ne mažiau kaip 

keturi pirkimų vertinimo 

rodikliai 

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 Pateiktos įstaigos vadovui ar 

jo įgaliotam asmeniui ne 

mažiau nei dvi išvados bei 

siūlymai dėl pirkimų 

stebėsenos rodiklių 

tobulinimo, korupcijos 

prevencijos veiklos 

skaidrumo didinimo:  2020 

m. – 2 vnt., 2021 m. – 2 

vnt., 2022 – 2 vnt. 

4.1.3. 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, vertės dalis nuo 

bendros vaistų, kuriuos 

galima įsigyti per VšĮ CPO 

LT elektroninį katalogą, 

vertės sudaro ne mažiau 

kaip 80 proc. 

4.1.4. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. Viešųjų pirkimų tarnyba Nuolat Kasmet vykdomi ne mažiau 

kaip 2 konsoliduoti viešieji 

pirkimai 

4.1.5. Periodinis vykdomų pirkimų atlikimo skaidrumo tikrinimas. Generalinio direktoriaus Karta per Kasmet vykdomas ne 
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 įsakymu sudaryta 

komisija 

metus ir pagal 

poreikį 

mažiau kaip 1 patikrinimas 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 


