
  

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2015−2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS  

 

Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

1 UŽDAVINYS. 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ (KOMISIJĄ), 

ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 

1.  1.1. Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už 

korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, 

paskyrimas (patikslinimas).   

Sveikatos 

sistemos   

įstaigos vadovas 

 

 

Nuolat Nesant įsteigto atskiro etato, skirto korupcijos 

prevencijai, darbuotojams priskirta papildoma veikla, 

skirta korupcijos prevencijai (paskirtų atsakingais 

darbuotojų pareigybės - vidaus medicininio audito 

specialistas, socialinis darbuotojas, psichologas, 

psichikos sveikatos slaugytoja, kt.)  

Sudaryta 6-ių narių komisija, atsakinga už korupcijos 

prevencijos priemonių vykdymą - po 1-ą narį iš 5-ių 

filialų ir 1-as iš Bendrųjų reikalų ir vidaus 

administravimo skyriaus. Informacija apie sudarytą 

komisiją teikta SAM darbuotojams, atsakingiems už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę.   

Nuoroda į RPLC interneto svetainę - 

https://www.rplc.lt/apie-mus/korupcijos-

prevencija/korupcijos-prevencijos-vykdytojai/  

1.2. Informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą 

vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 

– SAM) darbuotojams atsakingiems už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Per 20 dienų 

nuo asmens 

(komisijos) 

paskyrimo 

2.  1.2. Sveikatos sistemos  įstaigos Šakinės korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 

2015−2019 m. programos įgyvendinimo 

2015−2019 m. priemonių plano priemones 

detalizuojančių priemonių plano 2015–2019 m. 

(toliau – Korupcijos prevencijos priemonių planas 

2015−2019 m.) parengimas ir patvirtinimas 

Sveikatos 

sistemos  

įstaigos vadovas 

Nuolat Yra parengtas Korupcijos prevencijos priemonių planas 

2015 – 2019 metams 

3.  1.3. Sveikatos sistemos  įstaigos korupcijos 

prevencijos priemonių plano 2015−2019 m. 

kopijos, pateikimas SAM Korupcijos prevencijos 

skyriui  

SAM pavaldžios 

sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

Nuolat Parengtas Korupcijos prevencijos priemonių planas 

2015 – 2019 metams buvo teiktas SAM Korupcijos 

prevencijos skyriui  

7.  1.7. Sveikatos sistemos įstaigos korupcijos 

prevencijos priemonių plano 2015−2019 metams 

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

Nuolat Informacija apie RPLC korupcijos prevencijos 

priemonių planą, asmenis, paskirtus atsakingais u 

https://www.rplc.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-vykdytojai/
https://www.rplc.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-vykdytojai/
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

bei patikslintos informacijos apie asmenį 

(komisiją), paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas įstaigos 

interneto svetainėje 

vadovas 

 

korupcijos prevenciją ir kontrolę skelbiama RPLC 

interneto svetainėje 

https://www.rplc.lt/apie-mus/korupcijos-

prevencija/vadovo-kreipimasis/ 

8.  1.8. Sveikatos sistemos įstaigos interneto svetainėje 

ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių 

plano 2015−2019 metams vykdymą skelbimas 

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

Ataskaitą 

skelbti kas 

pusę metų, 

ne vėliau 

kaip iki kito 

mėnesio 10 

d. 

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių 

plano 2015-2019 metams vykdymą 2019 metais 

parengta, rengiama skelbimui RPLC interneto svetainėje 

2 UŽDAVINYS.  

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ 

15.  

 

2.2. SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų 

veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti 

konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei 

korupcijos pasireiškimo tikimybę  

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

2015 metais buvo atlikta korupcijos rizikos analizė 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių ir 

stacionarinių) teikimo srityje. Atlikus vertinimą didelės 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta 

2016 metais buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas lėšų ir turto racionalaus ir taupaus 

panaudojimo bei vidaus kontrolės užtikrinimo srityje. 

Atlikus vertinimą didelės korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nenustatyta. 

2017 metais buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas viešųjų pirkimų srityje. Atlikus 

vertinimą didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nenustatyta. 

2018 metais buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas atliekų tvarkymo organizavimo 

srityje. Atlikus vertinimą didelės korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

2019 metais buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas personalo valdymo ir 

administravimo srityje. Atlikus vertinimą didelės 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

16.  2.3. ASPĮ, pavaldžių savivaldybėms, veiklos sričių ASPĮ vadovas Kiekvienų Atlikus vertinimus didelės korupcijos pasireiškimo 
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos 

rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo 

tikimybę  

 metų III 

ketvirtis 

tikimybės nenustatyta. 

17  2.4. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, 

sveikatos sistemos įstaigos korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas 

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

Ne vėliau 

kaip per 10 

dienų nuo 

išvados apie 

korupcijos 

pasireiškim

o tikimybės 

pasirašymo 

Atlikus vertinimus didelės korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nenustatyta. 

4 UŽDAVINYS.   

DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS. 

DIDINTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ.  

PERTVARKYTI SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ KOORDINAVIMO SISTEMĄ  

TIKSLAS – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje. 

 

22.  4.3. Sveikatos sistemos įstaigų vadovų, kitų 

sveikatos priežiūros specialistų (gydytojai, 

odontologai ir farmacijos specialistai), dirbančių 

biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, kontrolės, kaip 

jie laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų, vykdymas  

SAM darbuotojai 

atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę   

Kasmet iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC direktoriaus įsakymu nustatyti ir pagal reikalą 

patikslinamos pareigybės, įpareigotos teikti / tikslinti  

interesų deklaracijas. Kontroliuojama, kad 100 proc. 

įpareigotų darbuotojų pateiktų / patikslintų duomenis. 

Pvz.: 2020-01-17 RPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-

4(1.2) „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“   

23.  4.4. ASPĮ interneto svetainėje įstaigos gydytojų, 

odontologų, farmacijos specialistų darbo kitose 

darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, 

grafikų skelbimas 

 

ASPĮ vadovas 

 

 

Patikslinima

s iki sausio 

2 d. 

kiekvienais 

metais iki 

2019 m. 

Informacija renkama ir tikslinama RPLC, tačiau 

interneto svetainėje neskelbiama  

24.  4.5. ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas 

įstaigos interneto svetainėje, informacijos 

stenduose ASPĮ poliklinikoje bei stacionaro 

skyriuose 

ASPĮ vadovas  

 

Nuolat Koreguotas ir 2018-07-04 RPLC direktoriaus įsakymu 

Nr.168 patvirtintas RPLC darbuotojų elgesio kodeksas, 

visuose klinikiniuose skyriuose yra sudaryta galimybė 

su juo susipažinti (t.y. klinikiniuose skyriuose yra 

parengtas ir budinčio personalo saugomas aplankas su 
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

informacija pacientams; informacija apie tai su kokiais 

dokumentais galima susipažinti yra iškabinta visų skyrių 

stenduose, skirtuose korupcijos prevencijai). Interneto 

svetainėje etikos kodekso patalpinimas rengiamas.  

5 UŽDAVINYS. 

DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 

26.  5.2. 5.2. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos 

normos skelbimas ASPĮ stacionaro skyriuose 

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat  Klinikiniuose skyriuose budinčio personalo kabinete 

laikomas susipažinimui skirtas aplankas, kuriame yra 

informacija, reikalaujama teikti ryšium su korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimu, tame tarpe aplanke yra ir  

specialistų MN, skyrių stenduose pacientams skelbiama 

informacija apie dokumentus, su kuriais sudaroma 

galimybė susipažinti (tame tarpe su gydytojų MN)    

27.  5.3. ASPĮ stacionaro skyriuje informacijos, 

susijusios su skyriuje teikiamomis nemokamomis 

(kompensuojamomis Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugomis,  skelbimas 

ASPĮ vadovas 

  

Nuolat  Parengta informacija pacientams apie mokamas ir 

nemokamas (finansuojamas iš biudžeto bei privalomo 

sveikatos draudimo fondo ir apmokamas pagal sutartį su 

TLK) priklausomybės ligų priežiūros paslaugas, kuri 

iškabinta klinikinių skyrių stenduose. RPLC 

patvirtintose informuotose sutartyse dėl mokamų 

priklausomybės ligų priežiūros paslaugų, kurios 

pasirašomos su pacientu, pateikiama informacija apie  

paslaugos gavimo nemokamai sąlygas ar analogiškas 

RPLC teikiamas nemokamas paslaugas.   

28.  5.4. ASPĮ stacionaro skyriuose  informacijos apie 

visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos 

paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal skyriuje 

gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio 

pacientų organizacijų telefonus, kontaktinius 

asmenis, skelbimas  

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat. Parengta ir skyrių pacientams teikiama informacija apie 

reabilitacines paslaugas priklausomybės ligomis 

sergantiems asmenims teikiančias įstaigas, reabilitacines 

bendruomenes (informacija iškabinama skyrių 

stenduose, ją konsultacijų metu teikia socialiniai 

darbuotojai, psichologai, aptardami tolimesnio sveikimo 

galimybes, rekomenduodami priemones.  

29.  5.5. ASPĮ, teikiančiose ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, informacijos apie 

nemokamas ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 

2015 m. 

gruodžio 28 

d. 

Parengta informacija pacientams apie RPLC teikiamas 

mokamas ir nemokamas priklausomybės sutrikimų 

priežiūros paslaugas, kuri iškabinta klinikinių skyrių 

stenduose ir pateikiama RPLC interneto svetainėje  
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

skelbimas 

6 UŽDAVINYS. 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 

ASPĮ, kurių vadovai, kiti sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, buvo mokyti, kaip nepatekti į viešųjų ir 

privačių interesų konflikto situacijas (vienetais) – 2016 m. – 10, 2017 m. – 14, 2018 m. – 18, 2019 m. – 19.   

Mokymų, skirtų ugdyti ASPĮ darbuotojų atsparumą (nepakantumą) korupcijai, skaičius (vienetais) – 2016 m. – 2; 2017 m. – 5; 2018 m. – 7; 2019 

m. – 8. 

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, toleruojančių korupciją skaičius (visų medicinos darbuotojų procentais) – 2016 m. – 50 proc.; 2017 m. – 

45 proc.; 2018 m. – 40 proc.; 2019 m. – 35 proc.  

33.  6.3. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai 

ugdymas  

 

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

 

Kiekvienais 

metais iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC filialuose 2015-2019 metais buvo inicijuoti  

kartotiniai sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 

d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ aptarimai, su minėtu įsakymu klinikinių 

skyrių darbuotojai 2019 metais pakartotinai buvo 

supažindinti pasirašytinai.   

35.  6.5. ASPĮ medicinos personalo mokymų dėl  

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. 

įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo“ vykdymas 

ASPĮ vadovas 

 

Kiekvienais 

metais iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC filialuose 2015-2019 metai buvo inicijuoti  

kartotiniai sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 

d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ aptarimai, pasirašytinai supažindinti su 

įsakymu visi klinikinių skyrių darbuotojai 

36.  6.6. ASPĮ medicinos personalo mokymų dėl 

darbuotojų elgesio kodekso vykdymo 

organizavimas. 

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų 

supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. 

ASPĮ vadovas 

 

Kasmet iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC filialuose 2019 metais pakartotinai buvo 

pasirašytinai su RPLC darbuotojų etikos kodeksu visi 

klinikinių skyrų darbuotojai. Su etikos kodeksu 

supažindinami priimant naujai įdarbinti darbuotojai   

7 UŽDAVINYS. 

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

Renginių, socialinių reklamų kampanijų, skirtų korupcijos prevencijai, skaičius (vienetai) – 2016 m. – 2; 2017 m. – 3; 2018 m. – 3; 2019 m. – 3. 

Lietuvos gyventojų, manančių, kad iš jų prašoma ar tikimasi kyšio gaunant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (visų Lietuvos gyventojų 

procentais) – 2016 m. - 27 proc.; 2017 m. – 26 proc.; 2018 m. – 25 proc.; 2019 m. – 24 proc.  
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

39.  7.3. Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis 

įdiegimas sveikatos sistemos įstaigų interneto 

svetainėje  

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

Kasmet iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC  interneto svetainėje ir visų klinikinių skyrių 

korupcijos prevencijos temai skirtuose stenduose 

pateikta informacija su nuoroda, kur kreiptis susidūrus 

su galimai korupcinio pobūdžio veika ir informacija, 

skatinanti susilaikyti nuo neoficialių mokėjimų / 

priemokų, galimai korupcinio pobūdžio veikos 

8 UŽDAVINYS. 

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ. ASPĮ SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ 

Įdiegta bendra korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistema (vienetais) – 2017 m. – 1. 

Antikorupcinės aplinkos ASPĮ  sudarymas: 2017 m. – 5-iose Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose; 2018 m. – 10-yje Sveikatos 

apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigų; 2019 m. – 16-je Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų; 

45.  8.6. Antikorupcinės aplinkos SAM pavaldžioje 

ASPĮ sukūrimas ir įdiegimas  

SAM pavaldžios 

viešosios ASPĮ 

vadovas 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC yra parengtos ir patvirtintos / rengiamos ir 

derinamos teikiamos priklausomybės ligų priežiūros 

aprašai. Jie rengiami pagal ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus, minėtose tvarkose nustatomi procesai, 

teikimo etapuose atsakingi asmenys bei siekiama 

numatyti  kriterijus rezultatui ir efektyvumui vertinti   

13 UŽDAVINYS. 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS  

61.  13.1. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą 

ASPĮ darbuotojų darbo vietose, palatose, ant 

gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas 

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat nuo 

2016 m. 

sausio 1 d. 

RPLC filialuose ant specialistų kabinetų, įėjimų durų  

yra lipdukai, papildomai platinami lankstinukai, skirti 

korupcijos prevencijai, numatyti ir periodiškai socialinių 

darbuotojų pacientams  vedami diskusiniai užsiėmimai 

korupcijos prevencijos tema 

62.  13.2. Privalomos informacijos ASPĮ visų padalinių 

(skyrių) informaciniuose stenduose skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas 

ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas, kabinetas) 

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono numeris) 

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ 

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat nuo 

2015 m. 

gruodžio 28 

d. 

RPLC filialuose, klinikiniuose skyriuose yra numatyti 

stendai, kuriuose skelbiama informacija apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, 

nuorodos į ką asmuo gali kreiptis susidūręs su galimai 

korupcinio pobūdžio veika, informacija apie SAM, STT, 

pasitikėjimo telefonus, elektroninio ryšio adresus, 

iškabintas raštiškas RPLC direktoriaus kreipimasis į 

pacientus ir klientus apie tai, kad RPLC netoleruojami 

neoficialūs mokėjimai.   
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

(+370 800 66004) 

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ 

telefoną (+370 5 266 3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt)  

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) 

skelbimas 

8) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad 

įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

 

63.  13.3. Privalomos informacijos ASPĮ interneto 

svetainėje  skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas 

ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas, kabinetas) 

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono numeris) 

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004) 

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 

266 3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) 

skelbimas 

8) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat nuo 

2016 m. 

sausio 1 d. 

Privaloma informacija paskelbta RPLC interneto 

svetainėje 

https://www.rplc.lt/apie-mus/korupcijos-

prevencija/praneskite-apie-korupcija/ 
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Eil. 

Nr. 

 Priemonė Vykdytojas (-ai)  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie priemonės vykdymą  

nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“  

9) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad 

įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

10) ASPĮ vadovo video  kreipimasis į pacientus,  

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas 

64.  13.4. ASPĮ, turinčiose informacijos teikimo per 

monitorius sistemą, parengtų antikorupcinių klipų 

bei ASPĮ vadovo video  kreipimosi dėl neoficialių 

mokėjimų demonstravimas 

ASPĮ vadovas Nuolat iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

Informacijos teikimo per monitorius sistema RPLC 

neįrengta 

70.  13.10. Informacijos apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas 

skelbimas ASPĮ interneto svetainėje   

ASPĮ vadovas 

 

Nuolat iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

RPLC filialuose pacientams prieinama informacija apie 

RPLC teikiamas iš Privalomo sveikatos draudimo fondo 

apmokamas paslaugas ir jų kainas 

16 UŽDAVINYS. 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS  

SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

78.   16.2. STT ir SAM darbuotojų atsakingų už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę informavimas 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. 

įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus 

pranešimą apie galimą korupcinio pobūdžio veiką 

ASPĮ vadovas 

 

Gavus 

pranešimą 

per 3 darbo 

dienas 

RPLC ir filialuose 2019 metais nebuvo gauta, 

informacijos apie galimai korupcinius darbuotojų 

veiksmus   

 79.  16.3. Informacijos apie sveikatos sistemos 

įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus 

korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje 

dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas sveikatos 

priežiūros sistemos įstaigos interneto svetainėje 

Sveikatos 

sistemos įstaigos 

vadovas 

 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

RPLC ir filialuose 2019 metais nebuvo teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatyta korupcijos atvejų bei atvejų, 

kai RPLC dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas 

___________________________  

 

Parengė paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą Eglė Pincevičiūtė, el.paštas: egle.pinceviciute@rplc.lt, tel.(8 5) 216 0203   

mailto:egle.pinceviciute@rplc.lt

