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ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS BĮ VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI 

KŪDIKIŲ NAMUOSE PROGRAMOS 2017-2019 M. PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ  

2018 M. I PUSMETĮ  

 

Eil. 

nr. 

Priemonė Įvykdymas 

1. Supažindinti darbuotojus su patikslinta ir 

atnaujinta Korupcijos prevencijos programa 

Darbuotojai supažindinti. Korupcijos prevencijos 

programa skelbiama Kūdikių namų interneto 

svetainėje: www.kudikiunamai.lt.  

2. 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 

Informacija skelbiama. 

3. Supažindinti darbuotojus su 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 Sveikatos apsaugos ministro 

2014-07-07 įsakymu Nr. V-773     

Darbuotojai supažindinti. Sveikatos apsaugos 

ministro 2014-07-07 įsakymas Nr. V-773 „Dėl 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ skelbiamas Kūdikių namų 

interneto svetainėje: www.kudikiunamai.lt. 

4. Skelbti Kūdikių namų interneto svetainėje 

informaciją apie nemokamas ambulatorines 

(kompensuojamas Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšomis) ir mokamas 

paslaugas 

Informacija skelbiama. 

5. Užtikrinti lipdukų, plakatų, sulaikančių 

pacientų atstovus ir lankytojus nuo neoficialių 

mokėjimų personalui buvimą darbuotojų darbo 

vietose, ant gydytojų, specialistų kabinetų durų 

Pagamintas ir stende iškabintas plakatas „Mes 

prieš korupciją!!!”. Pagaminti ir ant gydytojų, 

specialistų kabinetų durų priklijuoti lipdukai 

„Mums geriausia padėka – jūsų šypsena“. 

6. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

Negauta skundų, pareiškimų dėl galimos 

korupcijos. 

7. Atnaujinti ir skelbti įstaigos interneto 

svetainėje informaciją, kur turi kreiptis 

paciento atstovas ar lankytojas, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika 

Informacija skelbiama. 

8. Skelbti įstaigos interneto svetainėje 

informaciją apie asmenis, dirbančius Kūdikių 

namuose ir pripažintus padarius korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas 

Nebuvo pripažintų padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas Kūdikių namų darbuotojų.   

9. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos priemonių įstaigoje 

Pasiūlymų negauta. 

__________________________ 


