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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

2020-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Nr. 
 

Priemonė 
 

Vykdytojas  

(-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1. LR SAM korupcijos prevencijos 

skyriui, Jurbarko rajono savivaldybei 

pateikti Viešosios įstaigos  Eržvilko 
pirminės sveikatos priežiūros centro 

(toliau VŠĮ Eržvilko PSPC)           
2020-2025 m. korupcijos prevencijos 

programą ir korupcijos prevencijos 
programos priemonių įgyvendinimo 

planą. 

 

VŠĮ Eržvilko 

PSPC 

vyriausiasis 
gydytojas, 

asmuo 

atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 

korupcijos 
kontrolę. 

 

2020 m. 

vasario mėn. 

 

LR SAM korupcijos 

Prevencijos skyriui, 

Jurbarko rajono 
savivaldybei pateikta 

VŠĮ Eržvilko PSPC 

korupcijos prevencijos 
 2020-2025 m. priemonių 

 programa bei šios 

programos priemonių 
įgyvendinimo planas. 

2. VŠĮ Eržvilko PSPC interneto 

svetainėje skelbti įstaigos 

korupcijos prevencijos programą 

 2020-2025 m., programos 

priemonių įgyvendinimo planą   

bei atsakingo asmens už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę duomenis ir 

kontaktus.  

 

Asmuo, 
atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos 

ir kontrolės 

vykdymą.  
 

2020 m. sausio 

mėn. 
 

2020 m. sausio mėn. VŠĮ 

Eržvilko PSPC interneto 
svetainėje paskelbtas 

įstaigos 2020-2025 m. 

Korupcijos prevencijos 
programos priemonių  

programa ir jos 

įgyvendinimo planas . 
 

3. 
 

Vykdyti viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatus. Parengti ir 

patvirtinti VŠĮ Eržvilko PSPC viešųjų 

pirkimų planą. 
 

Eržvilko PSPC 
viešųjų 

pirkimų 

komisija. 

Kasmet I 
ketvirtį. 

 

Parašytas ir patvirtintas 
viešųjų pirkimų planas, 

atliktų pirkimo procedūrų 

per CPO skaičius. 

4. Užtikrinti, kad įstaigoje ant gydytojų 

kabinetų durų būtų užklijuotas 

lipdukas, sulaikantis pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų  
 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 
prevenciją ir 

korupcijos 

kontrolę. 

Nuolat  Teigiami socialiniai 

duomenys susiję su 

neoficialiais mokėjimais, 

lipdukų, plakatų 

įrengimas įstaigos  

darbuotojų darbo vietose, 

kitose patalpose, ant 

gydytojų kabinetų durų. 

 

5. Atlikus korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą, nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, 

patvirtinti VŠĮ Eržvilko PSPC 
korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo 

ar mažinimo planą. 

 
 

VŠĮ Eržvilko 
PSPC 

vyriausiasis 

gydytojas, 
asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 
prevenciją ir 

korupcijos 

kontrolę. 

Ne vėliau 
kaip per 10 

dienų nuo 

išvados apie 
korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 
pasirašymo. 

 

Laiku parengtas ir 
patvirtintas korupcijos 

rizikos veiksnių pašalinimo 

ar mažinimo planas. 



6. Užtikrinti VŠĮ Eržvilko PSPC 

darbuotojų Elgesio kodekso 
nuostatų laikymosi kontrolę bei 

priežiūrą. 

Naujai įdarbintų darbuotojų 
supažindinimas su darbuotojų 

Elgesio kodeksu. 

Asmuo 

atsakingas už 
korupcijos 

prevencijos ir 

korupcijos  
kontrolės 

vykdymą. 

 

Nuolat Naujai įdarbinti VŠĮ 

Eržvilko PSPC darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti 

su Elgesio kodeksu. 

 

7. Lietuvos medicinos normos 

MN 14:2005 „šeimos gydytojo 

teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“ patvirtintos LR SAM 

2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. V-1013, skelbimas VŠĮ Eržvilko 
PSPC. 

 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 
prevenciją ir 

korupcijos 

kontrolę 
 

Nuolat  MN14: 2005 skelbiama 

įstaigoje. 

8. Užtikrinti, kad visi įstaigoje 

dirbantys sveikatos priežiūros 

specialistai ir vadovas deklaruotų 

(patikslintų) viešus ir privačius 

interesus . 

 

Asmuo 

atsakingas už 

deklaracijų 

pateikimą ir 

tikrinimą.  

Kasmet iki 

gruodžio 31 d.  

Specialistai pateikė 

(patikslino) privačių 

interesų deklaracijas.  

9. Informacijos apie nemokamas 
(kompensuojamas iš PSDF) ir 

mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas skelbimas. 
 

Asmuo 
atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
korupcijos 

kontrolę . 

Nuolat 
 

VŠĮ Eržvilko PSPC 
skelbiama informacija apie 

teikiamas nemokamas ir 

 mokamas asmens 
sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

 

10. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) 
korupcijai ugdymas, dalyvauti VŠĮ 

Eržvilko PSPC darbuotojų 

mokymuose „Korupcijos prevencijos 
klausimai“ (LR SAM 2014 m. liepos 

07 d. įsakymas IV-773). 

 

Eržvilko PSPC 
vyriausiasis 

gydytojas, 

asmuo 
atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
korupcijos 

kontrolę. 

 

Ne rečiau 
kaip 1 kartą 

per metus 

 

Didesnis korupciją 
netoleruojančių gydytojų, 

slaugytojų skaičius, 

mokymus antikorupcijos 
tematika išklausiusių VŠĮ 

Eržvilko PSPC 

darbuotojų skaičius. 

11. Tirti gaunamą informaciją apie 
galimai korupcinę VŠĮ Eržvilko 

PSPC darbuotojų veiklą. 

 

Eržvilko PSPC 
vyriausiasis 

gydytojas, 

asmuo 
atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
korupcijos 

kontrolę. 

Nuolat 
 

Gautų ir ištirtų pranešimų 
apie galimai korupcijos 

veiklą skaičius. 

12. Ištirti įstaigos veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatyti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę. 

 

 

 

Asmuo 
atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
korupcijos 

kontrolę. 

Kiekvienų 
metų III 

ketvirtis . 
 

Nustatyti korupcijos 
rizikos veiksniai . 

 



13. Privalomos informacijos įstaigos 

informaciniuose stenduose 

skelbimas:  

1. Informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus;  

2. Informacija, į ką pacientas gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo 

atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas);  

3. Informacija apie STT „karštosios 

linijos“ telefoną (+370 52 663 333);  

4. Informacija apie SAM 

„pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 

66004);  

5. Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt);  

6. Informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt);  

7. Įstaigos vadovo kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai.  

 

Asmuo 

atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 

korupcijos 
kontrolę. 

Nuolat 

 

VŠĮ Eržvilko PSPC 

informacijos skelbimo 
vietose 

patalpinta visa informacija. 

Teigiami pokyčiai pacientų 
apklausų anketose 

susijusiuose 

su galimai korupcine 
veikla. 

14. Privalomos informacijos įstaigos 

interneto svetainėje skelbimas:  

1. Informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus;  

2. Informacija, į ką pacientas gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo 

atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas);  

3. Informacija apie STT „karštosios 

linijos“ telefoną (+370 52 663 333);  

4. Informacija apie SAM 

„pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 

66004);  

5. Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt);  

6. Informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt);  

7. Įstaigos vadovo kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai. 

 

Asmuo 
atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
korupcijos 

kontrolę. 

Nuolat 
 

VŠĮ Eržvilko PSPC 
informacijos skelbimo 

vietose 

patalpinta visa informacija. 
Teigiami pokyčiai pacientų 

apklausų anketose 

susijusiuose 
su galimai korupcine 

veikla. 

15. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos 

korupcijos prevencijos programos 
įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą, teikti įstaigos vadovui 

informaciją apie priemonių vykdymą 
ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo 

Asmuo 

atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 

korupcijos 
kontrolę. 

Kartą metuose  

 
 

16. Parengti ir įstaigos vadovui pateikti 

metinę ataskaitą apie įstaigos 

korupcijos prevencijos programos 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

Kasmet iki 

gruodžio 31 d.  

Parengta korupcijos 

prevencijos programos 



įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą. 

prevenciją ir 

korupcijos 
kontrolę. 

įgyvendinimo priemonių 

plano metinė ataskaita. 

17. Informuoti STT ir LR SAM 

korupcijos prevencijos skyrių 

gavus pranešimą apie galimą 
korupcinę veiklą. 

 

Eržvilko PSPC 

vyriausiasis 

gydytojas. 
 

Per 3 darbo 

dienas nuo 

pranešimo 
gavimo 

 

Pateiktų Eržvilko PSPC 

Vyriausiajam gydytojui, 

ir persiųstų STT bei LR 
SAM korupcijos 

prevencijos pranešimų 

skaičius. 
 

 


