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Nr.

Priemon6 Vykdytojas [vykdymo
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l UZDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAM〔 A,JOSIGYVENDINIMO PRIEM〔 ONIv PLANA,PASKIRTI KOMISIJA,

ATSAKINGへ UZ KORUPCIJOS PREVENCIJへ IR KONTROLE

l I .1 . Korupcijos prevencijos programos jgyvendinimo prie moniq plano
2017-2019 m. parengimas ir patvirtiltirnas.

uZ korupcijos prevencijq

atsakinga komisija

Iki 201 7 111.vasario

10d.

Parengta Programos
jgyvendinimo priemoniq pianas
201'l -2019 nt.

2 1 .2. Korupcijos prevencijos programos jgyvendinimo priemoniq plano

2017-2019 m. kopijos pateikirnas Siauliq miesto savivaldybes
administracijos Sveikatos skyriui ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministeriios Korupci jos prevenci jos skyriui.

uZ korupcijos prevencij4

atsakinga komisija

Iki 201 7 111.vasario

10d.
Pateikta korupcijos prevencij os

priemoniq plano 201 7-2019
metams kopija.

3 1.3. Korupcijos prevencijos prograrnos igyvendinimo priemoniq plano

2017-2019 rn. skelbirnas vie5osios istaigos Siauliq ilgalaikio gydyrno ir
geriatrijos centro (toliau - Centras) interneto svetaineje

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Iki 2017!11.vasario l

d.

Centro interneto svetaineje
paskelbtas korupcijos
prevencijos priemon iq planas

2017 - 2019 metams

I .4. Centro interneto svetaineje ataskaitos apie korupcijos prevencijos
priemoniq plano 2017-2019 metams vykdym4 skelbimas

uZ korupcijos prevencijq

atsakinga komisija

Ataskait4 skelbti
vien4 kart4 per metus,

ne vdliau kaip iki kittl
metq vasario 1 d.

Paskelbta 201 7 m. ataskaita
apie korupcijos prevencijos
priemoniq plano priemoniq
vykdyrn4.

4.



Eil.

Nr.

Priemond Vykdytojas
fvyl<dymo
term inas

Informacija apie
rlc:1lo nes k(1 :11

2U AVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBη

5 2.1 . Centro veiklos sridiq vertinimas, siekiant nustatyti konkredius
korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiSkimo tikimybg

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Kiekvienq metq
III ketvitis

Nustatlti korupcijos rizikos
veiksniai

6 2.2. Atlikus korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatym4 ir nustadius
korupcijos rizikos veiksnius, parengiamas Centro korupcijos rizikos
veiksniq pa5alinimo ar maZinimo planas

uZ korupci jos prevencii4
atsakinga komisija

Ne veliau kaip per

20 darbo dienq
nuo i5vados apie
korupcijos
pasireiSkimo

tikimybes
n ustatymo

Patvirtintas korupcijos rizikos
veiksniq ialinimo priemoniq
pianas

3 UZDAVINYS
DIDINTI CENTROVEIKLOS VIESUMへ IR ATVIRUMA

7 3.1. Centro darbuotojq elgesio kodekso parengimas ir skelbimas

Centro interneto svetaineje, informacijos stenduose

uZ korupcijos prevencij4

atsakinga komisija
Iki 2017 1,1.baland2io

ld.

Centro darbuotojq elgesio
kodekso parengtas ir skelbimas
Centro interneto svetaineje,
informaciniuose segtuvuose

8 3.2. Ligonines sveikatos prieZilros specialistq privadiq interesq

deklaravimas

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

lki 2019 nl.grtlodZio

31d.

Visi specialistai yra deklaravq
privadius interesus.

●

一



Eil.

Nr.

Priemonri Vykdytojas fvykdymo
terminas

4 UZDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS PROCEDDRv SKAIDRUMA IR AISKUMA

9 4.1. Atitinkamo gydlojo specialisto medicinos normos skelbimas
Centro padaliniuose

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Nuolat nuo 2017 m

sausio I d.

Gydytoj q specialistq medicinos
normos skelbiamos Centro
skyriuose informaciniuose
segtuvuose.

10 4.2. Centro informacijos apie nemokamas (kompensuojamomis

Privalomojo sveikatos draudimo fondo leSomis) bei mokamas asmens

sveikatos prieZilros paslaugas bei ne medicinines paslaugas,

skelbimas.

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Nuolat nuo 20I 7 m

sausio 1d.
Centro skelbiama informacija
apie nemokamas
(kompensuo.jamom is

Privalomojo sveikatos
draudimo fondo le5omis) ir
mokamas asmens sveikatos
prieZiLiros bei ne medicin ines

paslaugas Centro skyriuose
informaciniuose segtuvuose.

5 UZDAVINYS
UGDYTI DARBUOTOJu PATIKIMUⅣ IA,LOJALUMA IR SAZININGUMヘ

ll

5.2. Centro medicinos personalo mokymai, kaip elgtis, kad nepatekti i
vie5qjq ir privadirjq interesq konflikto situacijas

uZ korupcijos prevencijq

atsakinga komisija
Ne rediau kaip

I kartq per metus Centro darbuotojai daly.vavo

vienuose mokymuose.

Informacija apie
priemon€s irrykdvma



Eil.

Nr.

Priemon6 Vykdytojas
fvykdymo
tcrminas

Informacija apie
priemon€s irl kdym4

iki 2019 1nl.gruodを io

31d.

5.3. Naujai lsidarbinusiq Ligonines darbuotojq supaZindinimas su

darbuotojq elgesio kodeksu.
Personalo specialistas Nuolatiki 2019 nl.

gruodを io 31 d.

SupaZindinti ne visi naujai
jdarbinti darbuotojai.

6 UZDAVINYS
MOTYVUOTI VISUOMENE ELGTIS SAZININGAI,PRANESTI APIE KORUPCIJA

13 Informacijos kur kreiptis susidfirus su korupcijos apraiSkomis

skelbimas Centro stenduose ir intemeto svetaindje.
uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Iki 2017 nl.sausio l

d.

Informacija skelbiama Centro
stenduose ir interneto

svetaindje.

7 UZDAVINYS
GERINTIVALDYMO KOKYBl.SUDARYTI ANTIKORUPCINE APLINKム LIGONINEJE

[diegtas Kokybes vadybos sistemos atnaujinimas pagal LST EN ISO

9001 :2008 standarto versijos reikalavimus, reikalavimq vykdymas,
iSorinis auditas.

direktorius I kart4 metuose iki
2019 m gruodZio 31

d.

Atitiktis LST EN ISO

9001:2008Kokybё s vadybos

sistenlos reikalavirnarns

8 UZDAVINYS
DIDINTI VIEもIJJv PIRKIMv VYKDYMO SKAIDRU14ヘ

15. 8.1. DidZi4j4dalj Centro pirkimq vykdyti per Centring vieiqjq pirkitnq
informacing sisteme ( CVP IS)

VieSqjq pirkimq
specialistas

Nuolatiki 2019 m

gruod2io 31 d.

CVP IS atlikta 89.3 proc. visn
maZos vertds pirkirnq

12.

14.



Eil.

Nr.

Priemon6 Vykdyto.ias fvykdvmo
terminas

Informacija apie
priemon6s irykdym4

.2.Vykdornq vie5tljq pirkirrq irjq pagrindu sudarytq sutardiq
kelbimas Li gonines interneto svetaineje

Vieiqjq pirkimq
specialistas

Nuolatiki 2019 1,1

gruodを io31 d.

ieitjq pirkimq irj q pagrindu
udarytq sutartys skelbianras

tro interneto svetaineje

9U AVINYS
TEIKTIINFORIⅥ :ACIJA PACIENTAMiS

17. 10.1. Lipdukq, plakatq, lankstinukq sulaikandiq pacientus nuo
neoficialiq mokejimq medicinos personalui buvimas Centre

uZ korupcij os prevencij4

atsakinga komisija
Nuolat nuo 2017 m

sausio 1d. Lankstinukai platinami Centro
skyriuose.

18 10.2. Privalomos informacijos Centro informaciniuose stenduose

skelbimas:
10.2.1 . informacija apie atsakomybg uZ korupcinio pobldZio teises
pazeidimus;

10.2.2. informacija, j k4 Centre pacientas gali kreiptis susidurgs su

korupcinio pobridZio veika, (direktorius ar asmuo atsakingas uZ

korupcijos prevencij4, telefonas, kabinetas);

10.2.3. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikejimo tel. 8 800 66 004

nemokamai galima praneSti apie korupcijos veikas el. pa5tu

korupcija@sam.lt.

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Nuolat nuo 201 7 m

sausio I d.

Visa informacija skelbiama
informaciniuose stenduose

16.



Eil.

Nr.

Priemond Vykdytojas Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

10.2.4.SpecialittЧ ″rimЧ tarnybai(STT):
―raこtu

―ViSl para Veikianё iu,,karStOSios linijos・ teleお nu Vilnluり o(85)266
3333
-el.pagtu理

:型l。旦量as・■,

―tcL/ねks.(85)2663307.
10.2.5.Ccntro direktoriaus kК ipimasis raStu i pacientus,kad

Ligoninac nctolcruqami ncO■ cial]s mOkoimal.

I 0.3. Privalomos informacijos Centro interneto svetain€je skelbimas:

10.3. f .informacija apie atsakornybg uZ korupcinio pobIdZio teises
paZeidimus;

10.3.2.informacija, j k4 Centre pacientas gali kreiptis susid[rgs su
korupcinio pobfidiio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas uZ

korupcijos prevencij4, telefonas, kabinetas);

10.3.3.Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikejimo tel. 8 800 66 004
nemokamai galima prane5ti apie korupcijos veikas el. pa5tu

korunciia@sam.lt.

10.3.4.SpecialiⅦ ЧサrimЧ tanybai(STT):
_mgtu
_visa para veikiantiu"kargtosios linijos‖ telelonu Vilniuue(85)266

3333
‐eL paこ tu I型ユ塾 @墾■,

―tel./ねks.(85)2663307.

10.3.5. STT parengtq antikorupciniq klipU demonstravirnas.

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Nuolat nuo 201 7 m.

sausio 1d.

Ivyk(lymo
terminas

19.



Eil.

Nr.

Priemon6 Vykdytojas fvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo krite al

10 UZDAVINYS
INFORルlUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKASIR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS

20. I L 1. Specialiqjq tyrimq tarnybos (toliau - STT) ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d
jsakymo Nr. V-773 ,,Del Asmens sveikatos prieZir-iros jstaigq

darbuotojq, susidiirusiq su galirna korupcinio pob0dZio nusikalstama
veika, elgesio taisykliq patvirtinimo" nustatJda tvarka, Centre gavus
praqe5im4 apie galim4 korupcing veik4.

clirekkrrius Gavus praneSimq per
3 darbo dienas

Praneiimq nebuvo

21.

I I .2. Informacijos apie Centre teis€s aktq nustatyta tvarka nustatytus
korupcijos atvejus bei atvejus, kai Ligonineje dirbantis asmuo paZeide

Lietuvos Respublikos vieiqiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje istatymo nuostatas, skelbimas Centro interneto svetaineje

direktorius Per 10 darbo dienq
nuo informacijos
gavimo

Inlorrnacijos nebuvo

1l UZDAVINYS
BENDRADARBIAUTI:KORUPCIJOS PREVENCIJOSIR I(ONTROLES KLAUSIMAIS

22. Bendradarbiavimas su Specialiqjq tyrimq tarnybos korupcijos
prevencijos ir kontroles vykdymo klar.rsimais

uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Nuolatiki 2019 nl.

gruodttio 3 1 d.

Gauta metodin€ pagalba

23. Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerija korupcijos prevencijos ir kontrolds vykdyrno klausimais
uZ korupcijos prevencij4
atsakinga komisija

Nudatiki 2019 nl.

gruod乏 lo 31 d.

Gauta metodin€ pagalba

Sudare Komisija atsakinga uZ korupcijos prevencijq


