1
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016 –2019 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Paskirti asmenį (-is), atsakingą (- VšĮ Anykščių PSC Paskirtas asmuo 2014- Paskirti
asmenys
us) už korupcijos prevencijos ir direktorius
A. 01-20
vykdys
korupcijos
kontrolės vykdymą
Gustas
prevencijos programos
kontrolę.
Parengti
ir patvirtinti VšĮ VšĮ Anykščių PSC VšĮ Anykščių raj.
Vykdant VšĮ Anykščių
Anykščių
raj.
Psichikos socialinė darbuotoja Psichikos sveikatos
PSC
Korupcijos
sveikatos centro
Korupcijos Ž. Šleikuvienė
centro direktoriaus
programą bus išvengta
prevencijos
2016–2019
m.
2016-02-10. Nuolat
piktnaudžiavimo
programą ir jos įgyvendinimo
vykdoma.
tarnyba,
korupcijos
priemonių planą
apraiškų.

2.

3.

4.

Sveikatos apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos skyriui ir
Anykščių rajono savivaldybės
administracijai
pateikti
patvirtintas VšĮ Anykščių raj.
PSC Korupcijos prevencijos
2016–2019 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano
kopijas
bei
patikslintą
informaciją apie asmenį, paskirtą
vykdyti korupcijos prevenciją ir
kontrolę
VšĮ Anykščių raj. Psichikos
sveikatos
centro
interneto
svetainėje
skelbti
įstaigos
korupcijos
prevencijos

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.
Paskirti asmenys 2016 m. vykdė
korupcijos prevencijos programos
kontrolę.
Programa vykdoma 2016 m.
Piktnaudžiavimo tarnyba, korupcijos
apraiškų nenustatyta.

VšĮ Anykščių PSC 2016 m.
socialinė darbuotoja vasario 15 d.
Ž. Šleikuvienė

Paskirti asmenys
pateiks korupcijos
prevencijos programą ir
priemonių planą.

Direktorius

Visuomenė
bus Įstaigos
interneto
svetainėje
informuota
apie paskelbta korupcijos prevencijos
vykdomą
Korupcijos priemonių planas 2016–2019 m. bei
prevencijos programą asmens, atsakingo už korupcijos

2016 m.
vasario 15 d.

Pateikti nurodyti dokumentai.
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Eil.
Nr.

5.

6.

7.

8.

Priemonės pavadinimas
priemonių planą 2016–2019 m.
bei asmens, atsakingo už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę, duomenis ir kontaktus
VšĮ Anykščių raj. psichikos
sveikatos
centro
interneto
svetainėje www.apsc.lt skelbti
ataskaitą apie įstaigos korupcijos
prevencijos programos priemonių
plano
2016-2019
metams
vykdymą.
VšĮ Anykščių raj. psichikos
sveikatos centro, pavaldaus
savivaldybei, veiklos sričių
vertinimas, siekiant nustatyti
konkrečius korupcijos rizikos
veiksnius
bei
korupcijos
pasireiškimo tikimybę.
Atlikus korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą ir nustačius
korupcijos rizikos veiksnius VšĮ
Anykščių
raj.
psichikos
sveikatos centre, atliekamas
įstaigos
korupcijos
rizikos
veiksnių
pašalinimo
ar
mažinimo plano tvirtinimas.
VšĮ Anykščių raj. psichikos
sveikatos centro darbuotojų
elgesio
kodekso
skelbimas
įstaigos interneto svetainėje,

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.
Anykščių PSC. Padidės prevenciją ir kontrolę, duomenys ir
pasitikėjimas įstaiga.
kontaktai

VšĮ Anykščių PSC Informacija patalpinta Visuomenė
bus Paskelbta
informacija
įstaigos
socialinė darbuotoja iki 2017-01-10
informuota
apie interneto svetainėje www.apsc.lt,
Ž. Šleikuvienė
vykdomą
Korupcijos skiltyje „Korupcijos prevencija“.
prevencijos programą
Anykščių PSC. Padidės
pasitikėjimas įstaiga.
VšĮ Anykščių PSC Kiekvienų
socialinė darbuotoja ketvirtį
Ž. Šleikuvienė

metų

III Nustatyti
korupcijos Nenustatyta
korupcijos
rizikos
rizikos
veiksnius veiksnių pasirinktoje srityje.
pasirinktoje srityje.

VšĮ Anykščių PSC Ne vėliau kaip per 10
socialinė darbuotoja dienų nuo išvados apie
Ž. Šleikuvienė
korupcijos pasireiškimo
tikimybės pasirašymo

Atlikus
korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir nustačius
korupcijos
rizikos
veiksnius
patvirtinti
korupcijos
rizikos
veiksnių pašalinimo ar
mažinimo planą
VšĮ Anykščių PSC Iki 2016 m. vasario 15 Įstaigos
interneto
socialinė darbuotoja d.
svetainėje skelbiamas
Ž. Šleikuvienė
įstaigos
darbuotojų
elgesio kodeksas

Atlikus veiklos sričių vertinimą,
nenustatyta
korupcijos
rizikos
veiksnių bei korupcijos pasireiškimo
tikimybės,
todėl
neatliekamas
įstaigos korupcijos rizikos veiksnių
pašalinimo ar mažinimo plano
tvirtinimas.
Įstaigos
interneto
skelbiamas
įstaigos
elgesio kodeksas.

svetainėje,
darbuotojų
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.

informacijos stenduose.
9.

VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Kiekvienais metais iki
sveikatos
centro
gydytojų socialinė darbuotoja 2019 m. gruodžio 31 d.
atsparumo
(nepakantumo) Ž. Šleikuvienė
korupcijai ugdymas

Didesnis
Išklausytas antikorupcijo švietimo
netoleruojančių
seminaras nuotoliniu būdu.
korupciją
gydytojų
skaičius.

10.

VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Ne rečiau kaip 1 kartą
sveikatos centro medicinos socialinė darbuotoja per metus (apimant
personalo
mokymų
dėl Ž. Šleikuvienė
visus darbuotojus)
sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr.
V-773 „Dėl Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų,
susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių patvirtinimo“
vykdymas

Darbuotojai bus geriau
supažindinti
su
korupcijos pasekmėmis
ir
prevencinėmis
priemonėmis.

11.

VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Kasmet iki 2019 m. Naujai
įsidarbinusius Mokymai nebuvo organizuoti. 2016
sveikatos centro medicinos socialinė darbuotoja gruodžio 31 d.
darbuotojus
m. Nebuvo naujai įsidarbinusių
personalo
mokymų
dėl Ž. Šleikuvienė
supažindinti
su darbuotojų.
darbuotojų elgesio kodekso
darbuotojų
elgesio
vykdymo organizavimas. Naujai
kodeksu.
įsidarbinusių VšĮ Anykščių raj.
psichikos
sveikatos
centro
darbuotojų supažindinimas su
darbuotojų elgesio kodeksu.

12.

Reklaminių skydelių (baneriai) VšĮ Anykščių PSC Iki 2016 m. birželio 30 PSC interneto

Išklausytas antikorupcijo švietimo
seminaras nuotoliniu būdu, įstaigos
darbuotojų mokymų apimtis 100
proc. (proc.)

PSC

interneto

svetainėje
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Eil.
Nr.

13.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.

su
nuoroda,
kur
kreiptis
susidūrus
su
korupcijos
apraiškomis
įdiegimas
VšĮ
Anykščių
raj.
psichikos
sveikatos
centro
interneto
svetainėje
Antikorupcinės aplinkos VšĮ
Anykščių
raj.
psichikos
sveikatos centre sukūrimas ir
įdiegimas

socialinė darbuotoja
Ž. Šleikuvienė

d.

svetainėje
demonstruojami
reklaminiai skydeliai su
nuoroda, kur kreiptis
susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika.
Sukurta
ir
įdiegta
antikorupcinė aplinka
įstaigoje.

VšĮ Anykščių PSC 2019 m. gruodžio 31 d.
socialinė darbuotoja
Ž. Šleikuvienė

14.

VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Iki 2016 m. gruodžio 31
sveikatos centro
darbuotojų socialinė darbuotoja d.
elgesio kodekso papildymas Ž. Šleikuvienė
nuostata, draudžiančia versti
pacientus
remti
asmens
sveikatos priežiūros įstaigą.

Įstaigos
darbuotojų
elgesio
kodeksą
papildyti
nuostata,
draudžiančia
verstis
pacientus remti įstaigą.

15.

VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Nuolat
sveikatos centre informaciniame socialinė darbuotoja
stende skelbti:
Ž. Šleikuvienė
1) informacija apie atsakomybę
už korupcinio pobūdžio teisės

Informaciniame stende
skelbiama informacija,
į ką galima kreiptis
susidūrus
su
korupcinio pobūdžio

demonstruojami
reklaminiai
skydeliai su nuoroda, kur kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio
veika.

Informaciniame stende skelbiama
informacija, į ką galima kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio
teisės
pažeidimais,
dalinami
lankstinukai
„Korupcijos
prevencija.“,
PSC
interneto
svetainėje skelbiama informaciją
kaip elgtis susidūrus su korupcinio
pobūdžio veikla.
Įstaigos darbuotojų elgesio kodekse
yra
numatyta,
kad
įstaigos
darbuotojai turi būti nepaperkamais,
nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų,
išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš
fizinių ar juridinių asmenų ar
organizacijų, aiškiai pasakyti ir savo
elgesiu parodyti, kad netoleruoja
jokių kyšių ar dovanų davimo ir
ėmimo.
Informaciniame stende skelbiama
informacija, į ką galima kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimais.
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Eil.
Nr.

16.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

pažeidimus
2) Informacija, į ką PSC
pacientas gali kreiptis susidūrus
su korupcinio pobūdžio veika,
(vadovas ar asmuo atsakingas už
korupcijos prevenciją, telefonas,
kabinetas)
3) informacija apie PSC
pasitikėjimo
telefoną
(nurodomas telefono numeris)
4)
informacija
apie SAM
„pasitikėjimo telefoną“ (+370
800 66004)
5) Informacija apie STT
„karštosios linijos“ telefoną
(+370 5 266 3333)
6) Informacija apie SAM el.
paštą (korupcija@sam.lt )
7) Informacija apie STT el. paštą
(pranešk@stt.lt ) skelbimas
8) VšĮ Anykščių raj. psichikos
sveikatos centro direktoriaus
kreipimasis raštu į pacientus,
kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
Užtikrinti, kad VšĮ Anykščių raj. VšĮ Anykščių PSC Nuolat
psichikos sveikatos centre ant socialinė darbuotoja
visų
gydytojų
specialistų Ž. Šleikuvienė
kabinetų durų būtų užklijuoti
lipdukai: „Geriausia padėka

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.
teisės pažeidimais.

Ant
visų
gydytojų
specialistų
kabinetų
durų užklijuoti lipdukai
„Geriausia
padėka
gydytojui
–
Jūsų

Ant visų gydytojų specialistų
kabinetų durų yra užklijuoti lipdukai
„Geriausia padėka gydytojui – Jūsų
šypsena“
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Eil.
Nr.

17.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.

gydytojui – Jūsų šypsena“

šypsena“

VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Nuolat
sveikatos
centro
interneto socialinė darbuotoja
svetainėje skelbti:
Ž. Šleikuvienė
1) informacija apie atsakomybę
už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus
2) Informacija, į ką PSC
pacientas gali kreiptis susidūrus
su korupcinio pobūdžio veika,
(vadovas ar asmuo atsakingas už
korupcijos prevenciją, telefonas,
kabinetas)
3) informacija apie PSC
pasitikėjimo
telefoną
(nurodomas telefono numeris)
4) informacija
apie SAM
„pasitikėjimo telefoną“ (+370
800 66004)
5) Informacija apie Specialiųjų
tyrimų tarnybos (toliau – STT)
„karštosios linijos“ telefoną
(+370 5 266 3333)
6) Informacija apie SAM el.
paštą (korupcija@sam.lt )
7) Informacija apie STT el. paštą
(pranešk@stt.lt ) skelbimas
8)
Įstaigos
darbuotojų,
susidūrusių
su
galimai

Interneto
svetainėje
skelbiama informacija, į
ką
galima
kreiptis
susidūrus su korupcinio
pobūdžio
teisės
pažeidimais.

Interneto svetainėje yra nuolat
skelbiama
ir
atnaujinama
informacija, į ką galima kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimais.
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Eil.
Nr.

18.

19.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

korupcinio
pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio
taisyklės, patvirtintos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773
„Dėl
Asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų,
susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių patvirtinimo“
9) PSC vadovo kreipimasis raštu
į pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami
neoficialūs
mokėjimai
10) parengtų antikorupcinių
klipų demonstravimas
VšĮ Anykščių raj. psichikos VšĮ Anykščių PSC Nuolat
sveikatos
centro
interneto socialinė darbuotoja
svetainėje teikti informaciją apie Ž. Šleikuvienė
valstybės lėšomis apmokamas
sveikatos priežiūros paslaugas ir
apie
pacientams
teikiamas
mokamas paslaugas.

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.

Interneto
svetainėje
paskelbta informacija
apie asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.

Interneto svetainėje yra paskelbta ir
nuolat atnaujinama informacija apie
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugas.

Specialiųjų tyrimų tarnybos VšĮ Anykščių PSC Gavus pranešimą per 3 Pateiktų
pranešimų Įstaiga negavo pranešimų
(toliau – STT) ir SAM socialinė darbuotoja darbo dienas
įstaigos vadovui ir galimą korupcinę veiką.
Korupcijos prevencijos skyriaus Ž. Šleikuvienė
perduotų
pranešimų
informavimas
sveikatos
STT, SAM korupcijos
apsaugos ministro 2014 m.
prevencijos
skyriui
liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773
skaičius.

apie
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultata Įgyvendinimo rezultatai 2016
m.

„Dėl
Asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų,
susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių patvirtinimo“
nustatyta tvarka VšĮ Anykščių
raj. psichikos sveikatos centre
gavus pranešimą apie galimą
korupcinę veiką
20.

Informacijos apie VšĮ Anykščių VšĮ Anykščių PSC Per 10 darbo dienų nuo Paskelbtų
raj. psichikos sveikatos centre socialinė darbuotoja informacijos gavimo
skaičius.
teisės aktų nustatyta tvarka Ž. Šleikuvienė
nustatytus korupcijos atvejus
bei atvejus, kai įstaigoje
dirbantis
asmuo
pažeidė
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas, skelbimas sveikatos
priežiūros sistemos įstaigos
interneto svetainėje

Direktorius

informacijų Nenustatyta korupcijos atvejų.

Audronis Gustas

