
VšĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS  

2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymas 

1. Supažindinti VšĮ VRCP darbuotojus su korupcijos prevencijos 2017-2019 metų 

programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu 

Įvykdyta 

2.  VšĮ VRCP interneto  svetainėje skelbti VšĮ VRCP  korupcijos prevencijos 2017-2019 

metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens,  atsakingo už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus 

Įvykdyta 

3. Informuoti darbuotojus apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus Nenustatyti 

atvejai 

4. VšĮ VRCP interneto svetainėje skelbti ataskaitas apie korupcijos prevencijos 2017-2019 

metų priemonių plano  vykdymą 

Įvykdyta 

5.  Atlikti veiklos sričių  vertinimą, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos 

veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Įvykdyta 

6.  Atlikus  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos 

veiksnius, parengti ir patvirtinti korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo 

planą 

Įvykdyta 

7. Paskelbti  VšĮ VRCP interneto svetainėje VšĮ VRCP darbuotojų elgesio kodeksą Įvykdyta 

8. VšĮ VRCP interneto svetainėje teikti informaciją apie nemokamas (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas 

Įvykdyta 

9. Supažindinti  naujai įsidarbinusius VšĮ VRCP darbuotojus su darbuotojų elgesio kodeksu Vykdoma 

10. Užtikrinti, kad VšĮ VRCP  ir ASPĮ ant visų gydytojų kabinetų būtų užklijuotas skelbimas: 

,,Geriausia padėka gydytojui- Jūsų šypsena“ 

Vykdoma 

11. VšĮ VRCP informaciniuose stenduose skelbti: 

1) informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 

2) informaciją, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 

įstaigoje 

3) informaciją apie įstaigos pasitikėjimo telefoną, nurodant telefono numerį 

4) informaciją apie SAM ,,pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004, jei norima pranešti 

apie korupcijos atvejus, paskambinus spausti "2"). Pokalbiai įrašomi. Paskambinus ne 

darbo metu, galima palikti žinutę balso pašte. 

5) informaciją apie STT ,,karštosios linijos“ telefoną (+ 370 526 63333) 

6) informaciją apie policijos bendrąjį pagalbos numerį (112) 

7) informaciją apie SAM el.paštą (korupcija@sam.lt) 

8) informaciją apie  STT el. paštą::https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-

pranesima-cia/ arba pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.) 

9) informaciją apie policijos el.paštą https://www.epolicija.lt/report-anonymous 

10) Vyr. gydytojo  kreipimąsi raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

Vykdoma 

12. VšĮ VRCP interneto svetainėje skelbti: 

1) ) informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 

2) informaciją, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 

įstaigoje 

3) informaciją apie įstaigos pasitikėjimo telefoną, nurodant telefono numerį 

informaciją apie SAM ,,pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004, jei norima pranešti apie 

korupcijos atvejus, paskambinus spausti "2"). Pokalbiai įrašomi. Paskambinus ne darbo 

metu, galima palikti žinutę balso pašte. 

5) informaciją apie STT ,,karštosios linijos“ telefoną (+ 370 526 63333) 

Vykdoma 
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6) informaciją apie policijos bendrąjį pagalbos numerį (112) 

7) informaciją apie SAM el.paštą (korupcija@sam.lt) 

8) informaciją apie  STT el. paštą::https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-

pranesima-cia/ arba pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.) 

9) informaciją apie policijos el.paštą https://www.epolicija.lt/report-anonymous 

10) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su  galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklės, patvirtintos SAM 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr.V-773 ,,Dėl  asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika,  

elgesio taisyklių patvirtinimo“ 

10) Vyr. gydytojo  kreipimąsi raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas 

13. VšĮ VRCP interneto svetainėje skelbti informaciją apie Valstybės lėšomis apmokamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kainas 

Vykdoma 

14. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti vyr,.gydytoją Nenustatyti 

atvejai 

15. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl  galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Nenustatyti 

atvejai 

16. Peržiūrėti ir pagal poreikį keisti VšĮ VRCP vidaus dokumentus, pašalinant priežastis, dėl 

kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai 

Vykdoma 

17.  Priminti VšĮ VRCP gydytojams ir odontologams apie prievolę deklaruoti viešų ir 

privačių interesų derinimą 

Vykdoma 

18. Organizuoti VšĮ VRCP darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais Vykdoma 
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