
 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ KELMĖS LIGONINĖJE 2020 – 2021 METŲ 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO PER 2020 METUS 

 ATASKAITA 

 

        Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas Viešojoje įstaigoje Kelmės ligoninėje 2020 

metais vykdytas vadovaujantis Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2020-2021 metų programos 

įgyvendinimo priemonių planu. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė  Vykdytojai  

Įvykdymo  

terminas 
Rezultatai 

1.  SAM Korupcijos prevencijos 

skyriaus informavimas apie 

asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą VšĮ 

Kelmės ligoninėje. 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Nuolat 

patikslinti, 

pasikeitus 

paskirtam 

asmeniui 

Patikslinta 

informacija  

2020-06-02  

2.  Korupcijos prevencijos VšĮ 

Kelmės ligoninėje 2020-2021 

m. programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

parengimas ir patvirtinimas. 

1. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

2. Direktorius. 

Iki 2020 m. 

vasario 1 d. 

Patvirtinta VšĮ 

Kelmės ligoninės 

direktoriaus 2020-

01-06 įsakymu Nr. 

V-5 (1.4) 

3.  Korupcijos prevencijos VšĮ 

Kelmės ligoninėje 2020–2021 

m. programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

paskelbimas ligoninės interneto 

svetainėje. 

1. IT specialistas. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Iki 2020 m. 

vasario 1 d. 

Paskelbta 

korupcijos 

prevencijos VšĮ 

Kelmės ligoninėje 

2020 – 2021 m. 

programa ir jos 

įgyvendinimo 

planas. 

4.  Ataskaitų apie korupcijos 

prevenciją VšĮ Kelmės 

ligoninėje 2020 – 2021 m. 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą 

skelbimas ligoninės interneto 

svetainėje. 

1. IT specialistas. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Iki 2021 m. 

sausio 15 d. 

Paskelbta ataskaita 

2020-01-14 

5.  VšĮ Kelmės ligoninės veiklos 

sričių vertinimas, siekiant 

nustatyti korupcijos rizikos 

veiksnius ir korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

1. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

2. Direktoriaus. 

pavaduotojas 

medicinai. 

3. Vyriausiasis 

buhalteris. 

4. Personalo 

specialistas. 

Kiekvienais 

metais 

rugpjūčio 

mėnesį 

Vadovautasi 

Korupcijos 

prevencijos VšĮ 

Kelmės ligoninėje 

patvirtinta 2020 – 

2021 m. programa 
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5. Vyriausioji 

slaugytoja. 

6.  VšĮ Kelmės ligoninės 

darbuotojų supažindinimas su 

VšĮ Kelmės ligoninės 

direktoriaus 2019 m. liepos 22 

d. įsakymu Nr. V-38 (1.4) 

patvirtintomis VšĮ Kelmės 

ligoninės darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio 

taisyklėmis. 

1. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

2. Skyrių ir 

padalinių vedėjai 

ir vyresniosios 

slaugytojos. 

3. Personalo 

specialistas. 

 

Nuolat, 

sudarius naują 

darbo sutartį su 

medicinos 

darbuotoju. 

100% supažindinti 

visi VšĮ Kelmės 

ligoninėje 2020 

metais priimti 

darbuotojai 

7.  VšĮ Kelmės ligoninės 

darbuotojų supažindinimas su 

darbuotojų elgesio kodeksu.  

Personalo 

specialistas. 

Nuolat, 

sudarius naują 

darbo sutartį su 

medicinos 

darbuotoju. 

100% supažindinti 

visi 2020 metais VšĮ 

Kelmės ligoninėje 

priimti darbuotojai 

8.  Mokymų korupcijos 

prevencijos klausimais 

organizavimas: 

1. Kasmetinių mokymų, kaip 

elgtis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veikla, 

organizavimas. 

2. Mokymų dėl darbuotojų 

elgesio kodekso vykdymo 

organizavimas. 

1. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

2. Direktorius. 

3. Personalo 

specialistas. 

 

Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios 

situacijos 

paskelbimo šalyje, 

suderinta su STT 

darbuotojais, 

mokymus vykdyti 

2021 metais. 

9. STT reklaminio skydelio 

(banerio) nurodančio, kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika, 

demonstravimas ligoninės 

interneto svetainėje. 

1. IT specialistas. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Nuolat. Demonstruojamas 

skydelis su 

nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus 

su korupcinio 

pobūdžio veika. 

10. Privačių interesų deklaravimas. 1. Direktoriaus 

pavaduotojas 

medicinai. 

2. Vyriausiais 

buhalteris. 

3. Vyriausioji 

slaugytoja. 

4. Viešųjų 

pirkimų komisijos 

nariai. 

5. Skyrių ir 

padalinių vedėjai. 

6. Gydytojai. 

Teisės aktų 

nustatytais 

terminai. 

Pagal VšĮ Kelmės 

ligonis direktoriaus 

2020-11-17 įsakymu  

Nr. V-133 (1.4) 

patvirtintą pareigų 

sąrašą, privačius 

interesus yra 

deklaravę visi 

įsakyme nurodyti 

darbuotojai 

11.  Lipdukų, plakatų, sulaikančių 

pacientus nuo neoficialių 

mokėjimų medicinos 

personalui, viešai matomose 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

Nuolat. Iškabinti lipdukai, 

plakatai 

antikorupcine 
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VšĮ Kelmės ligoninės vietose 

užtikrinimas. 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

tematika ligoninės 

stenduose. 

12. Lankstinukų antikorupcine 

tematika platinimas VšĮ 

Kelmės ligoninėje. 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Nuolat. Platinami 

lankstinukai 

antikorupcine 

tematika. 

13. Privalomos informacijos VšĮ 

Kelmės ligoninės skyrių 

informaciniuose stenduose ar 

segtuvuose skelbimas: 

1. Informacija apie korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus. 

2. Informacija, į ką ligoninėje 

reikia kreiptis pacientams 

susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika (vadovą, už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą atsakingą 

asmenį tel. Nr.). 

3. Informacija kokiu tel. Nr. 

galima kreiptis dėl korupcijos 

apraiškų (8 427) 69200. 

4. Informacija apie 

SAM ,,pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004). 

5. Informacija apie 

STT ,,karštosios linijos“ tel. 

Nr. (+370 5266 3333). 

6. Informacija apie SAM el. 

paštą (korupcija@stt.lt). 
7.Informacija apie SAM el. 

paštą (korupcijaInformacija 

apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 
8. direktoriaus kreipimasis 

raštu į pacientus 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Nuolat. Paskelbta 

informacija VšĮ 

Kelmės ligoninės 

skyrių 

informaciniuose 

stenduose ar 

segtuvuose. 

14. Atitinkamo gydytojo 

specialisto medicinos normos 

skelbimas VšĮ Kelmės 

ligoninės stacionaro skyrių 

stenduose ar segtuvuose. 

1. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

2. Personalo 

specialistas. 

3. Skyrių ir 

padalinių vedėjai 

ir vyresniosios 

slaugytojos.  

Nuolat, nuo 

korupcijos 

prevencijos 

VšĮ Kelmės 

ligoninėje 

2020 – 2021 

m. programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

plano 

patvirtinimo. 

Gydytojų 

specialistų 

medicinos normos 

skelbiamos 

stacionaro 

skyriuose. 

15. Informacijos apie įstaigas, 

teikiančias medicininės 

reabilitacijos paslaugas 

suaugusiems ir vaikams pagal 

1. Vyriausioji 

slaugytoja. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

Nuolat, nuo 

korupcijos 

prevencijos 

VšĮ Kelmės 

Skelbiama 

informacija apie 

medicininės 

reabilitacijos 

mailto:korupcija@stt.lt
mailto:korupcija@sam.lt
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skyriuje gydomų ligonių 

profilius, taip pat to profilio 

pacientų organizacijų kontaktų 

skelbimas stacionaro skyrių 

stenduose ar segtuvuose. 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

ligoninėje 

2020 – 2021 

m. programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

plano 

patvirtinimo. 

įstaigas, pacientų 

organizacijas. 

16. Privalomos informacijos VšĮ 

Kelmės ligoninės interneto 

svetainėje skelbimas: 

1. Informacija apie atsakomybę 

už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus. 

2. Informacija, į ką ligoninėje 

gali kreiptis pacientas 

susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika (vadovą, už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą atsakingą 

asmenį tel. Nr.). 

3. Informacija apie VšĮ Kelmės 

ligoninės tel. Nr. kuriuo galima 

kreiptis dėl galimų korupcijos 

apraiškų (pasitikėjimo 

telefonas (8 427) 69200). 

4. Informacija apie 

SAM ,,pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004). 

5. Informacija apie 

STT ,,karštosios linijos“ tel. 

Nr. (+370 5266 3333). 

6. Informacija apie SAM el. 

paštą (korupcija@stt.lt). 
7.Informacija apie SAM el. 

paštą (korupcijaInformacija 

apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 
8. Direktoriaus kreipimasis 

raštu į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai. 

10. STT antikorupcinių klipų 

demonstravimas. 

11. ASPĮ darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio 

taisyklės, patvirtintos VšĮ 

Kelmės ligoninės direktoriaus 

2019 m. liepos 22 d. įsakymu 

Nr. V-38 (1.4). 

1. IT specialistas. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Nuolat. Paskelbta 

informacija VšĮ 

Kelmės ligoninės 

interneto 

svetainėje. 

mailto:korupcija@stt.lt
mailto:korupcija@sam.lt
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17. VšĮ Kelmės ligoninės veiklos 

ataskaitos skelbimas interneto 

svetainėje. 

1. Ekonomistas. 

2. IT specialistas. 

Kasmet, per 14 

dienų nuo 

pritarimo 

ataskaitai 

savivaldybėje. 

Paskelbta 

ataskaita. 

18. VšĮ Kelmės ligoninės 

finansinės ataskaitos skelbimas 

interneto svetainėje. 

1. Vyriausiasis 

buhalteris. 

2. IT specialistas. 

Kasmet, per 14 

dienų nuo 

ataskaitos 

patvirtinimo 

savivaldybėje. 

Paskelbta 

ataskaita. 

19. Einamųjų metų viešųjų 

pirkimų plano skelbimas VšĮ 

Kelmės ligoninės interneto 

svetainėje ir CVP IS. 

1. Viešųjų 

pirkimų 

specialistas. 

2. IT specialistas. 

Kasmet iki 

kovo 15 d.. 

Paskelbtas planas. 

20.  Informacijos apie PSDF 

lėšomis apmokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų bazines 

kainas (t. y. tikslios 

internetinės nuorodos į VLK 

internetinį puslapį) skelbimas 

ligoninės interneto svetainėje. 

1. Ekonomistas. 

2. IT specialistas. 

Nuolat. Tikslios 

internetinės 

nuorodos, 

nukreipiančios į 

VLK interneto 

svetainės vietą, 

skelbiančią 

informaciją apie 

bazines kainas, 

skelbiama ligoninės 

interneto 

svetainėje. 

21. VšĮ Kelmės ligoninės 

darbuotojų elgesio kodekso 

skelbimas interneto svetainėje 

ir ligoninės skyrių 

informaciniuose stenduose ar 

segtuvuose. 

1. Personalo 

specialistas. 

2. Skyrių 

vyresniosios 

slaugytojos. 

3. IT specialistas. 

Nuolat. VšĮ Kelmės 

ligoninės 

darbuotojų elgesio 

kodeksas 

skelbiamas 

interneto svetainėje 

ir ligoninės skyrių 

informaciniuose 

stenduose ar 

segtuvuose. 

22.  Informacijos apie teikiamas 

ambulatorines ir stacionarines 

mokamas ir nemokamas 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas skelbimas VšĮ 

Kelmės ligoninės interneto 

svetainėje ir skyrių stenduose 

ar segtuvuose. 

1. Ekonomistas. 

2. IT specialistas. 

Nuolat. Ligoninės interneto 

svetainėje ir skyrių 

stenduose ar 

segtuvuose 

skelbiama 

informacija apie 

nemokamas ir 

mokamas asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

23.  Sudarymas galimybės 

ligoninės interneto svetainėje 

pacientams pateikti savo 

atsiliepimus, pastabas, 

komentarus (dėl ligoninės 

IT specialistas. Kasmet iki 

gruodžio 31 d.. 

Sudaryta galimybė 

pateikti 

komentarus, 

atsiliepimus, 

pastabas. 
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veiklos, galimų korupcijos 

apraiškų ir kitais klausimais). 

24. STT ir SAM Korupcijos 

prevencijos skyriaus 

informavimas SAM ministro 

2014 m. liepos 7d. įsakymo Nr. 

V-773 ,,Dėl ASPĮ darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių, patvirtinimo“ bei VšĮ 

Kelmės ligoninės direktoriaus 

2019 m. liepos 22 d. įsakymu 

Nr. V-38 (1.4) patvirtintų VšĮ 

Kelmės ligoninės darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio 

taisyklėmis. 

1. Direktorius. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Taisyklės 

nustatytais 

terminais. 

Pateiktų pranešimų 

VšĮ Kelmės 

ligoninės 

direktoriui (ar už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingam 

asmeniui) ir 

perduotų 

pranešimų STT, 

SAM Korupcijos 

skyriui nebuvo. 

25. Informacijos apie VšĮ Kelmės 

ligoninėje teisės aktų nustatyta 

tvarka nustatytus korupcijos 

atvejus bei atvejus, kai 

ligoninės darbuotojas pažeidė 

LR viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatas, 

skelbimas ligoninės interneto 

svetainėje. 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Per 10 dienų 

nuo 

informacijos iš 

kompetentingų 

institucijų 

gavimo dienos. 

VšĮ Kelmės 

ligoninėje tokių 

atvejų nebuvo 

26. Bendradarbiavimas su STT 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymo klausimais. 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Esant 

metodinės 

pagalbos 

poreikiui, iki 

2021 m. 

gruodžio 31 d.. 

Gauta metodinė 

pagalba. 

27. Skundų, pareiškimų 

nagrinėjimas dėl galimo 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų bei 

analizuoti pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos. 

1. Direktorius. 

2. Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Gavus skundą, 

pareiškimą, 

pasiūlymą. 

Negauta pasiūlymų 

dėl prevencinių 

priemonių, kurių 

vykdymas leistų 

sumažinti 

(pašalinti) 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę. Negauta 

informacijos apie 

galimą korupcinę 

veiką. 

28.  Pacientų anoniminės apklausos 

atlikimas dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės. 

Už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

atsakingas asmuo. 

Kasmet (2-3 

kartus per 

metus). 

Atliktos anoniminės 

pacientų apklausos 

birželio ir 

rugpjūčio mėnesiais 
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29. Vaistų firmų atstovų vizitų 

kontrolė, vadovaujantis LR 

SAM ir VšĮ Kelmės ligoninės 

direktoriaus įsakymu 2019 m. 

vasario 15 d. Nr. V-12 (1.4) 

Vyriausioji 

slaugytoja. 

Nuolat. Vizitai vykdomi 

pagal LR SAM 

nurodymus ir VšĮ 

Kelmės ligoninės 

direktoriaus 2019-

02-15 įsakymą Nr. 

V-12 (1.4) 

 


