
PATVIRTINTA 

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos direktoriaus 

                               2023 m. vasario 1  d. įsakymu Nr. V-8 

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS 

2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PLANO ĮGYVENDINIMO  

ATASKAITA 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

priemonės 

Įvykdymo laikas Atsakingas 

vykdytojas 

Tikslo rezultato 

pasiekimas 

1. Asmens, atsakingo 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

paskyrimas 

2021 m. gruodžio mėn. 

23 d. 

Įstaigos 

vadovas 

Paskirtas 2021 m. 

gruodžio 23 d., 

direktoriaus 

įsakymas Nr. V-42 

2. 2021-2023 metų 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

sudarymas 

2021 m. gruodžio 27 d. Atsakingas 

asmuo 

Korupcijos 

prevencijos 

programa patvirtinta  

2021 m. gruodžio 27 

d., direktoriaus 

įsakymas 

 Nr. V-43 

3. 2021-2023 metų 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

sudarymas ir 

patvirtinimas 

2021 m. gruodžio 27 d. Atsakingas 

asmuo 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo  planas 

2021-2023 m. 

patvirtintas 2021 m. 

gruodžio 27 d., 

direktoriaus įsakymu 

Nr. V-44 

4. Ataskaitos 

paruošimas apie 

Korupcijos 

prevencijos plano 

įvykdymą 

2023 m. vasario 1 d. Atsakingas 

asmuo 

Ataskaita paruošta 

2023  m. vasario 1 d. 

ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu 

Nr. V-8 

5. Darbuotojų 

supažindinimas su 

Korupcijos 

prevencijos 

programa ir 

2022-02-25 Atsakingas 

asmuo  

Darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai 

susirinkimo metu  

2022-02-25 



programos įvykdymo 

planu 2021-2023 m. 

6. Konkrečių 

korupcijos tikimybių 

nustatymas ir  rizikos 

veiksnių įvertinimas 

2023 m. vasario 1 d. Įstaigos 

vadovas 

Korupcijos 

tikimybės 

neįžvelgtos. Rizikos 

veiksnių nėra.  

7. Darbuotojų Elgesio 

kodekso paruošimas  

2021 m. liepos 14 d. 

direktoriau įsakymas 

Nr. V-28 

Įstaigos 

vadovas 

Darbuotojų Elgesio 

kodeksas paruoštas, 

patalpintas įstaigos 

internetinėje 

svetainėje. 

Darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai. 

8. Darbuotojų 

informavimas apie 

naujus Lietuvos 

Respublikos teisės 

aktus antikorupcijos 

tematika 

Periodiškai Atsakingas 

asmuo 

Darbuotojai 

informuojami 

susirinkimų metu 

esant pasikeitimams 

teisės aktuose 

antikorupcine 

tematika  

9. Atsakingo asmens  

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

ir įstaigos vadovo 

dalyvavimas 

organizuojamuose 

mokymuose 

2022 metai Atsakingas 

asmuo, 

įstaigos 

vadovas 

Dalyvauta 2022 

metais: 2022-06-30, 

dalyvavo vadovas ir 

atsakingas asmuo; 

2022-09-28 

(dalyvavo vadovas, 

atsakingas asmuo ir 

4 darbuotojai) 

10. Sąlygų sudarymas 

įstaigos 

darbuotojams ir 

pacientams 

anonimiškai pranešti 

įstaigos vadovui savo 

įtarimus apie 

personalo korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamos veikos 

atveją 

Visada  Įstaigos 

vadovas, 

atsakingas 

asmuo 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje ir 

skelbimų stende 

nurodyti telefonai ir 

informavimo būdai 

11. Gavus pranešimą 

apie galimą 

korupcinę veiką 

įstaigoje, tolimesnių 

veiksmų vykdymas 

Gavus pranešimą Įstaigos 

vadovas, 

atsakingas 

asmuo 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje ir 

skelbimų stende 

pateikta informacija 

ir informavimo būdai 



12. Gaunamų skundų 

(pareiškimų, 

pasiūlymų) dėl 

antikorupcinės 

veikos nagrinėjimas 

Gavus pranešimus Įstaigos 

vadovas, 

atsakingas 

asmuo 

Skundų, pareiškimų, 

pasiūlymų 2022 

metais negauta. 

13. Informacijos 

skelbimas 

internetinėje 

svetainėje ir stende 

apie atsakomybę už 

korupcinę veiką 

Pastoviai  Įstaigos 

vadovas, 

atsakingas 

asmuo 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje skelbiami 

visi dokumentai šia 

tematika. 

Darbuotojai su 

dokumentais 

supažindinti 

pasirašytinai.  

14. Informacija 

pacientams apie 

mokamas ir 

nemokamas 

sveikatos priežiūros 

paslaugas 

Reguliariai  Įstaigos 

vadovas 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje ir stende 

skelbiama ši 

informacija  

15.  Informacija apie 

viešuosius pirkimus 

Reguliariai Įstaigos 

vadovas 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje skelbiami 

Viešųjų pirkimų 

planai einamiems 

metams. 

16.  Informacijos 

teikimas apie 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

atitinkamoms 

institucijoms 

(sveikatos apsaugos 

ministerijai, STT 

tarnybai, 

savivaldybės 

korupcijos 

prevencijos 

atskaitingam skyriui  

Esant 

informacijai/pranešimui 

Įstaigos 

vadovas 

Informacija teikiama 

pagal gaunamus 

raštus ir prašymus. 

     

     

     

 

Ataskaitą parengė atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

Albertas Puzaras, el. p. albertas.puzaras@gmail.com 

2023-02-06 

mailto:albertas.puzaras@gmail.com

