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Eil. Nr.  Priemonė  Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo terminas  Vertinimo kriterijai  

1.  Paskyrimas asmens, atsakingo už Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą  

Direktorius 2020 m. sausio 4 d.  Atnaujinti vidaus 

dokumentai dėl atsakingo 

asmens skyrimo  

2.  Baisogalos PSPC Korupcijos prevencijos 

programos ir jos įgyvendinimo 2020−2022 

m. priemonių plano parengimas ir 

patvirtinimas  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją  

2020 m. sausio mėn.  Peržiūrima ir atnaujinama  

3.  Baisogalos PSPC internetinėje svetainėje 

paskelbti: 

1) Korupcijos prevencijos programą ir 

jos įgyvendinimo 2020-2022 m. 

priemonių planą; 

2) informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus; 

3) informacija, kur pacientas gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika (vadovas ar asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas); 

4) LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

2020 m. sausio – vasario 

mėn.  

Programa patalpinta 

įstaigos internetinėje 

svetainėje  



pasitikėjimo telefonas (+370 800 

66004); 

5) Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – 

STT) „karštosios linijos“ tel. +370 5 

266 3333);  

6) LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

el. p. korupcija@sam.lt;  

7) STT el. p. pranešk@stt.lt; 

8) Įstaigos vadovo kreipimasis į 

pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs mokėjimai; 

9) Parengtų antikorupcinių klipų 

demonstravimas.  

 

4.  Kreipimasis į Radviliškio rajono 

savivaldybę dėl skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardo suteikimo 2020 

m.  

Administracija 2020 m. I ketv.  Parengtas kreipimasis 

5.  Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę jose. 
 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Atlikta ASPĮ korupcijos 

pasireiškimo tikimybių 

analizė. Nustačius rizikos 

veiksnius, sudarytas 

priemonių planas. 

6.  Peržiūrėti ir patobulinti patvirtintas 

procedūras, tvarkos aprašus, pašalinant 

spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos 

korupcijai  

Administracija  Kasmet  Pagal poreikį peržiūrėti ir 

patobulinti  

7.  Įstaigoje besilankančių pacientų apklausos, 

siekiant išsiaiškinti galimas korupcinio 

pobūdžio apraiškas bei situaciją įstaigoje, 

atlikimas. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

2020 I ketv.  Atlikta pacientų anketinė 

apklausa 

8.  Organizuoti darbuotojų švietimą korupcijos 

prevencijos tematika, susitikimus su STT 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Kasmet  Suorganizuota paskaita  

mailto:pranešk@stt.lt


darbuotojais  

9.  Priminti darbuotojams apie įstatyminę 

prievolę pateikti privačių interesų 

deklaracijas  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

 Atliktas deklaracijų 

pateikimo IDIS sistemoje 

vertinimas ir kontrolė  

10.  Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Gavus skundą, prašymą  Išnagrinėtų skundų, 

prašymų skaičius  

11.  Informacijos sklaida apie mokamas ir 

nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas 

pacientams  

Administracija  Nuolat  Paruoštuose segtuvuose, 

internetinėje svetainėje  

12.  Gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą 

ir STT  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Pagal poreikį ir būtinybę  100 proc.  

13.  Sąlygų sudarymas darbuotojams, pacientams, 

kitiems asmenims anonimiškai pranešti 

vadovybei savo įtarimus dėl galimos 

personalo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos 

Administracija 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Nuolat Informuoti darbuotojus. 

Pacientus, kitus asmenis 

apie galimybę anonimiškai 

teikti informaciją 

14.  Pasiūlymų analizė dėl korupcijos prevencijos 

priemonių Įstaigoje 

Korupcijos prevencijos 

komisija  

Gavus pasiūlymą  Atlikta pasiūlymų analizė.  

15.  Užtikrinti viešųjų pirkimų CPO sistemoje 

vykdymą  

Administracija 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Nuolat  Skaidrumo ugdymas 

viešuosiuose pirkimuose  

17.  Darbuotojų elgesio kodekso ir jo pakeitimų 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje  

Administracija 2020 m. I ketv.   Skelbiama įstaigos 

interneto svetainėje  

_______________________________________________ 


