
              

             PATVIRTINTA 

 Vilniaus sutrikusio vystymosi 

 kūdikių namų direktorės  

 2016 m. gruodžio 14 d.  

 įsakymu Nr. V-128 

 (2016 m. gruodžio 23 d. 

 įsakymo Nr. V-135 redakcija) 

             Priedas 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS BĮ VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2019 M. PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. 

nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  kriterijai 

1. Paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės vykdymą 

Direktorius 2017-01-01 Atnaujinti vidaus dokumentai dėl atsakingo 

(-ų) asmens (-ų) skyrimo 

2. Pateikti informaciją apie asmenį (-is), paskirtą (-us) 

vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Korupcijos 

prevencijos skyriui 

Personalo specialistas Patikslinus, kito 

mėn. 10 d. 

Pateikta (patikslinta) informacija apie 

asmenį (-is), atsakingą (-us) už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

3. Patikslinti BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų 

(toliau – įstaiga) Korupcijos prevencijos programą (toliau 

– programa) 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

2017-01-16 Parengta Korupcijos prevencijos programa  

4. Supažindinti darbuotojus su patikslinta ir atnaujinta 

Korupcijos prevencijos programa 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Patikslinus, kito 

mėn. 25 d. 

Paskelbta Programa Kūdikių namų interneto 

svetainėje  

5. Parengti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

2017–2019 m. priemonių planą 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

2017-01-31 Parengtas priemonių planas 

6. Pateikti Korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių plano kopijas 

SAM Korupcijos prevencijos skyriui ir Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir 

sveikatos departamentui  

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

2017-02-10 Pateiktos Korupcijos prevencijos programos 

ir jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių 

plano kopijos 

7. Skelbti kūdikių namų interneto svetainėje Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017-2019 m. 

priemonių planą bei asmens (-ų), atsakingo (-ų) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą,  

Informacinių technologijų specialistas 

Patikslinus, kito 

mėn. 25 d. 

Paskelbta Programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas bei atsakingo (-ų) asmens 

(-ų) už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

duomenys Kūdikių namų interneto 

svetainėje 
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Eil. 

nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  kriterijai 

9. Įvertinti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, siekiant nustatyti konkrečius 

korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo 

tikimybę  

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą, 

Medicinos auditorius 

Kiekvienų metų 

rugsėjo 30 d. 

Išskirtos įstaigos veiklos sritys, nustatyti 

korupcijos rizikos veiksniai 

10. Atlikus korupcijos pasireiškimo nustatymą ir nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, parengti ir patvirtinti 

įstaigos korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar 

mažinimo planą, nurodant asmenis, atsakingus už 

priemonių vykdymą 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą  

Per 10 dienų nuo 

išvados apie 

korupcijos 

pasireiškimo  

tikimybę 

pasirašymo 

Patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo planas 

11. Parengti ir paskelbti kūdikių namų interneto svetainėje 

ataskaitą apie korupcijos prevencijos priemonių plano 

vykdymą  

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą, 

Informacinių technologijų specialistas 

Pasibaigus 

pusmečiui, kito 

mėn. 10 d.  

Parengta ir paskelbta ataskaita apie 

korupcijos prevencijos priemonių plano 

vykdymą    

12. Užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamas darbuotojų, 

dirbančių kitose darbovietėse, darbo ir poilsio režimas 

Personalo specialistas, 

padalinių vadovai 

Nuolat  100 proc.  

13. Parengti ir paskelbti kūdikių namų interneto svetainėje, 

kūdikių namų informacijos stende įstaigos darbuotojų 

elgesio kodeksą 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas,  

Informacinių technologijų specialistas 

2017-02-10 

 

Parengtas ir skelbiamas kūdikių namų 

interneto svetainėje ir informacijos stende 

darbuotojų elgesio kodeksas  

14. Supažindinti darbuotojus su darbuotojų elgesio kodeksu ir 

Sveikatos apsaugos ministro 2014-07-07 įsakymu Nr. V-

773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“   

 

Naujai įsidarbinusių įstaigos darbuotojų supažindinimas 

su darbuotojų elgesio kodeksu ir Sveikatos apsaugos 

ministro 2014-07-07 įsakymu Nr. V-773     

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą  

 

 

 

Personalo specialistas 

Ne rečiau kaip 1 

kartą per metus 

(apimant visus 

darbuotojus) 

 

 

Sudarius naują 

darbo sutartį 

100 proc. 

15. Skelbti kūdikių namų interneto svetainėje informaciją 

apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir 

mokamas paslaugas  

Direktoriaus pavaduotojas valdymui, 

Informacinių technologijų specialistas 

Skelbti ir nuolat 

atnaujinti 

informaciją 

Skelbiama informacija apie nemokamas ir 

mokamas paslaugas 

16. Įdiegti įstaigos interneto svetainėje reklaminį skydelį 

(banerį) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos 

apraiškomis  

Informacinių technologijų specialistas 2017-02-01 Demonstruojamas reklaminis skydelis su 

nuoroda, kur kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veikla 

17. Sukurti ir įdiegti antikorupcinę aplinką Direktorius, 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

2019-12-31 Sukurta ir įdiegta antikorupcinė aplinka 



3 
Eil. 

nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  kriterijai 

18. Užtikrinti lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientų atstovus 

ir lankytojus nuo neoficialių mokėjimų personalui buvimą 

darbuotojų darbo vietose, ant gydytojų, specialistų 

kabinetų durų 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Nuolat Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su neoficialiais 

mokėjimais 

19. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Gavus skundą, 

pareiškimą  

Išnagrinėtų skundų, prašymų skaičius. 

20. Atnaujinti ir skelbti įstaigos interneto svetainėje 

informaciją, kur turi kreiptis paciento atstovas ar 

lankytojas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą,  

Informacinių technologijų specialistas 

Nuolat Skelbiama informacija įstaigos interneto 

svetainėje 

21. Gavus pranešimą apie korupcinę veiką, nedelsiant 

informuoti įstaigos vadovą, SAM Korupcijos skyrių ir 

Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka  

Direktorius, 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Gavus pranešimą 

per 3 darbo dienas 

Pateiktų pranešimų skaičius 

22. Skelbti įstaigos interneto svetainėje informaciją apie 

asmenis, dirbančius Kūdikių namuose ir pripažintus 

padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Per 10 dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

Skelbiama informacija įstaigos interneto 

svetainėje 

23. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 

priemonių įstaigoje 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Gavus pasiūlymą 100 proc. 

24. 

 

Bendradarbiauti su korupcijos nusikaltimus tiriančiomis 

valstybės institucijomis 

Asmenys (-uo), atsakingi (-as) už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

Nuolat Gauta metodinė pagalba 

 

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Kūdikių namuose atsakinga Aušra Lomsargienė, 114 kab., tel. (8 5)  234 6042, el. paštas 

Ausra@KudikiuNamai.lt. 

_______ 


