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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Plane numatytas 
įvykdymo 
terminas 

Įvykdymo data Priemonės įvykdymo aprašymas arba neįvykdymo priežastys 

1. Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

2014 m. vasaris 2014 m. vasaris Asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskirti 
Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2014-02-28 įsakymu Nr. V-202 ,,Dėl 
korupcijos prevencijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje 
Kauno klinikose 2014-2016 m. programos tvirtinimo“ 

2. Parengti ir patvirtinti Kauno klinikų Korupcijos 
prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos įgyvendinimo 
priemonių planą  

2014 m. vasaris 2014 m. vasaris 
 

Kauno klinikų Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Kauno klinikų generalinio 
direktoriaus 2014-02-28 įsakymu Nr. V-202 ,,Dėl korupcijos prevencijos 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 2014-2016 
m. programos tvirtinimo“. Kauno klinikų Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. 
programa  patikslinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2015-02-10 
įsakymu Nr. V-138 ,,Dėl Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2014 m. 
vasario 28 d. įsakymo Nr. V-202 ,,Dėl Korupcijos prevencijos Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 2014-2016 m. 
programos tvirtinimo“ pakeitimo“ 

3. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos 
skyriui pateikti patvirtintos Kauno klinikų Korupcijos 
prevencijos 2014-2016 m. programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano kopijas bei patikslintą 
informaciją apie asmenis, paskirtus vykdyti korupcijos 
prevenciją ir kontrolę 

2014 m. vasaris 2014 m. kovas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui pateiktos 
patvirtintos Kauno klinikų Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programos ir 
jos įgyvendinimo priemonių plano kopijos bei patikslinta informacija apie 
asmenis, paskirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę. 2015-02-20 
pateikta patikslinta Kauno klinikų Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. 
programa 

4. Kauno klinikų interneto svetainėje skelbti Kauno klinikų 
Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą bei asmenų, atsakingų už 
korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus 

2014 m. vasaris 

 

2014 m. kovas 
2015 m. vasaris 

Kauno klinikų Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją 
ir kontrolę, duomenys ir kontaktai paskelbti Kauno klinikų interneto svetainėje  

5. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę veiklos 
srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 
tikimybė ir pateikti Kauno klinikų generaliniam 
direktoriui 

Kiekvienų metų 
III ketv. 

- Priemonės įvykdymo terminas 2015 m. III ketv. 

6. Pateikti Kauno klinikų steigėjams atlikto veiklos srities 
įvertinimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 
medžiagą 

Kiekvienų metų 
III ketv. 

- Priemonės įvykdymo terminas 2015 m. III ketv. 
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7. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, 
parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo 
priemonių planą 

Parengus 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 
įvertinimo 
medžiagą 

- Priemonė bus vykdoma parengus korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo 
medžiagą 

8. Užtikrinti, kad Kauno klinikų etikos kodeksą pasirašytų 
Kauno klinikų darbuotojai. Užtikrinti Kauno klinikų 
etikos kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. 
Etikos kodeksą skelbti Kauno klinikų interneto 
svetainėje  

2014 m. I ketv. ir 
nuolat 

 

Priemonė 
vykdoma nuo 
2013 m. IV ketv. 
ir nuolat 

Kauno klinikų etikos kodeksas patvirtintas Kauno klinikų generalinio 
direktoriaus 2013-11-04 įsakymu Nr. V-826 ,,Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų etikos kodekso tvirtinimo“. Minėtu 
įsakymu profilinių klinikų, filialų, tarnybų vadovai įpareigoti organizuoti 
pasirašytiną darbuotojų supažindinimą su Kauno klinikų etikos kodeksu. 
Etikos kodeksas paskelbtas Kauno klinikų interneto svetainėje 

9. Nustatinėti pacientų, atvykusių gydytojų specialistų 
konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos 
draudimu 

Nuolat Nuolat Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. V-138 ,,Dėl 
Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-
202 ,,Dėl Korupcijos prevencijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
ligoninėje Kauno klinikose 2014-2016 m. programos tvirtinimo“ pakeitimo“  
Kauno klinikų profilinių klinikų, filialų priėmimo, ambulatorinių, stacionaro 
padalinių vadovai, gydytojai, darbuotojai, atsakingi už pacientų registraciją, 
įpareigoti nuolat nustatinėti pacientų, atvykusių gydytojo specialisto 
konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu 

10. Užtikrinti, kad Kauno klinikose ant gydytojų specialistų 
kabinetų durų būtų užklijuotas skelbimas:  
„Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“ 

2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 
 
 
 

Priemonė vykdoma nuo 2014 m. II ketv. Papildomai lipdukai ,,Geriausia 
padėka gydytojui – Jūsų šypsena“ klijuoti 2014 m. III - IV ketv. 
2015 m. balandžio 15 d.  Kauno klinikos dalyvavo nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos ,,Lietuvos medicinos studentų asociacija“ (LiMSA) kartu su 
,,Transparency International“ Lietuvos skyriumi 2015 m. balandžio 13-25 d. 
organizuotoje akcijoje ,,Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“, kurios 
metu ant gydytojų specialistų kabinetų durų buvo klijuojami lipdukai 
,,Geriausia padėka gydytojui - Jūsų šypsena“, informacijos skelbimo vietose 
kabinami plakatai su Hipokrato priesaika 

11. Kauno klinikų interneto svetainėje teikti informaciją apie 
valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kainas 

Nuolat Nuolat Kauno klinikų interneto svetainėje teikiama informacija apie valstybės lėšomis 
apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas (asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų nomenklatūra, stacionarinių paslaugų nomenklatūra, medicininės 
reabilitacijos paslaugų nomenklatūra, transplantacijos paslaugų nomenklatūra) 
ir jų bazines kainas 

12. Kauno klinikų interneto svetainėje teikti informaciją apie 
mokamų paslaugų kainas 

Nuolat Nuolat Kauno klinikų interneto svetainėje teikiama informacija apie mokamų paslaugų 
kainas 

13. Vykdyti med. prietaisų pirkimą per VšĮ CPO* LT Kasmet nuo 2014 
m. IV ketv. 

2015 m. I pusm. Vykdytas med. prietaisų pirkimas per VšĮ CPO* LT 

14. Bendradarbiauti su STT* korupcijos prevencijos ir 
kontrolės klausimais 

Esant poreikiui - Poreikio nebuvo 
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15. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, 
nedelsiant informuoti Kauno klinikų generalinį 
direktorių ir STT* 

Gavus pranešimą Gavus pranešimą Gautas vienas pranešimas apie galimą korupcinę veiką, apie kurį informuotas 
Kauno klinikų generalinis direktorius ir STT* 

16. Kauno klinikų interneto svetainėje skelbti informaciją 
apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, 
kai Kauno klinikose dirbantis asmuo pažeidė LR 
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo nuostatas 

Per 10 darbo 
dienų nuo 
informacijos 
gavimo 

- Informacijos negauta 

17. Kauno klinikų informacijos skelbimo vietose ir interneto 
svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis 
asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 

Nuolat Priemonė 
vykdoma nuo 
2012 m. II ketv. 
ir nuolat 

Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2012-05-07 įsakymu Nr. V-340 ,,Dėl 
korupcijos priemonių įgyvendinimo“ patvirtintas informacinis pranešimas ,,Dėl 
pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas“. Minėtu įsakymu padalinių 
vadovai, administratoriai įpareigoti informacijos skelbimo vietose nuolat 
skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 
ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika Kauno 
klinikose. 
Minėta informacija taip pat skelbiama Kauno klinikų interneto svetainėje 

18. Kauno klinikų informacijos skelbimo vietose bei 
interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos 
apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną, kuriuo 
anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio 
veikas 

Nuolat Priemonė 
vykdoma nuo 
2013 m. II ketv. 
ir nuolat 

Pranešimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
pasitikėjimo telefono 2013-05-16 buvo išplatintas Kauno klinikų struktūrinių 
padalinių administratoriams ir vyr. slaugytojams - slaugos administratoriams, 
kurie įpareigoti minėtą informaciją skelbti skyriaus informaciniuose stenduose. 
Pakartotinai minėtas pranešimas išplatintas 2015 m. I ketv. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas, 
kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas, taip pat 
skelbiamas Kauno klinikų interneto svetainėje 

19. Kauno klinikų interneto svetainėje patalpinti Kauno 
klinikų generalinio direktoriaus kreipimąsi dėl 
neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, 
susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 

Iki 2014 m. II 
ketv. ir nuolat 

2014 m. II ketv. 
ir nuolat 

Kauno klinikų generalinio direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl neformalių 
mokėjimų paskelbtas Kauno klinikų interneto svetainėje 

20. Kauno klinikų padaliniuose, turinčiuose informacijos 
teikimo per monitorius sistemą, demonstruoti STT* 
parengtus antikorupcinius klipus bei Kauno klinikų 
generalinio direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių 
mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su 
korupcinio pobūdžio veika 

Iki 2014 m. II 
ketv. ir nuolat 

Nuolat Iš STT* gauta antikorupcinio turinio vaizdo medžiaga Kauno klinikose 
transliuojama per pacientų informavimo monitoriuose sistemą. Informacija 
pacientus pasiekia per monitorius, įrengtus Šeimos medicinos klinikoje ir 
Kardiologijos klinikos ambulatoriniame skyriuje. Taip pat minėta informacija 
skelbiama Kauno klinikų interneto svetainėje 

21. Stacionare besigydantiems sveikstantiems pacientams 
organizuoti paskaitas apie korupcijos priežastis ir žalą, apie 
sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo šaltinius ir 
tvarką 

Ne rečiau kaip 1 
kartą per ketvirtį 

2015 m. II ketv. Informacija pacientams apie korupcijos prevenciją buvo teikta  Endokrinologijos 
klinikoje. Taip pat dalyvaujant nevyriausybinės jaunimo organizacijos ,,Lietuvos 
medicinos studentų asociacija“ (LiMSA) kartu su ,,Transparency International“ 
Lietuvos skyriumi 2015 m. balandžio 13-25 d. organizuotoje akcijoje 
,,Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“ 
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22. Kauno klinikų interneto svetainės puslapiuose, skirtuose 
korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 
plano vykdymą 

Ataskaitą skelbti 
kas pusę metų, ne 
vėliau kaip iki 
kito pirmo 
mėnesio 10 d. 

2015 m. liepa Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 
vykdymą skelbiamos Kauno klinikų interneto svetainėje, skyrelyje ,,Korupcijos 
prevencija“ 

23. Organizuoti darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos 
klausimais 

Ne rečiau kaip 1 
kartą per metus 

2015 m. I ketv. 2015-01-20 Kauno klinikų, skyrių vadovų, administratorių susirinkime buvo 
aptartos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės 

24. Analizuoti gautus pasiūlymus dėl Programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano keitimo, teikti siūlymus 
generaliniam direktoriui dėl priemonių 

Gavus pasiūlymus - Pasiūlymų negauta 

 
STT* - Specialiųjų tyrimų tarnyba 
CPO* - Centrinė perkančioji organizacija 
 


