
PATVIRTINTA
VšĮ Rokiškio PASPC direktorės   

                                                                                                       2016-12-21 įsakymu Nr. VK-90

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  VšĮ  Rokiškio PASPC korupcijos  prevencijos  2017-2019 m. programos (toliau – 
Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę  įstaigoje.

2.  Programa  parengta  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos 
įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija  2015–2025  metų  programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos 
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl šakinės 
korupcijos prevencijos  sveikatos  priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“, 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 
2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė,  nustatymo rekomendacijų  patvirtinimo“;  Lietuvos  Respublikos  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“.

3.  Programoje vartojamos sąvokos atitinka Programos 2 punkte nurodytuose teisės 
aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 
priemonių planą. 

II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDOS ĮSTAIGOJE

5. Socialinės – ekonominės:

5.1. santykinai maži darbuotojų atlyginimai; 

5.2. imančiųjų ir duodančiųjų pakantumas korupcijai ir jos toleravimas. 

6. Visuomenės pilietiškumo stoka: 

6.1. visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija; 

6.2. visuomenė nesipriešina korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams;

6.3. piliečiai nenori dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

7. Teisinės:

7.1. įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų kokybės trūkumai, tam tikrais 
atvejais lemiantys teisės aktų kolizijas, dviprasmybes;

7.2.  visuomenės  nepakankamas  savo  teisių  ir  pareigų  išmanymas  sudaro  sąlygas 
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba.
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8. Vadybinės korupcijos prielaidos:

8.1.  nepakankamai  skaidrus  sprendimų  priėmimo  procesas,  nesivadovaujama 
asmeninės atsakomybės principais, nėra viešinami padaryti pažeidimai.

9. Kitos prielaidos:

9.1. politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka;

9.2. politinės valios nepakankamumas.

III. VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

10.  Įstaigos  veikloje  galima  išskirti  veiklos  sritis,  kuriose  galima  korupcijos 
pasireiškimo tikimybė (1 lentelė).

1 lentelė
Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos 

pasireiškimas
Darbuotojai, kurių veikla gali būti 
susijusi su korupcijos pasireiškimo 

tikimybe
Tyrimų, procedūrų ar gydymo skyrimas Gydytojai

Slaugytojai
Klinikinės laboratorijos darbuotojai

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių skyrimas

Gydytojai

Dokumentų, medicininių įrašų klastojimas, 
nedarbingumo įforminimai, pažymų išdavimas

Gydytojai
Slaugytojai 

Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas 
iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas pacientams

Gydytojai
Slaugytojai 
Mokamų paslaugų kabineto darbuotojas

Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų organizatorius

Konkursai eiti pareigas įstaigoje Administracija 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
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11. Programos tikslas – užtikrinti skaidresnę įstaigos ir jos darbuotojų veiklą, pašalinti 
korupcijos prielaidas, įgyvendinant neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą ir 
nepažeidžiant įstaigos darbuotojų nekaltumo prezumpcijos. 

12. Programos uždaviniai:

12.1. Parengti korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą.

12.2. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

12.3.  Didinti  viešumą  ir  atvirumą  teikiant  viešąsias  ir  administracines  paslaugas 
įstaigoje. 

12.4. Didinti įstaigos veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą.

12.5. Ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą.

12.6. Įstaigoje sudaryti antikorupcinę aplinką.

12.7. Didinti viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumą.

12.8. Teikti informaciją pacientams.

12.9.  Informuoti  apie  galimas  korupcines  veikas  ir  nustatytus  korupcijos  įstaigoje 
atvejus.

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

13. Programa siekiama šių rezultatų:

13.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

13.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

13.3. pagerinti korupcijos prevencijos veiklos organizavimą įstaigoje;

13.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą sveikatos priežiūros įstaiga ir jos veikla.

14. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami 
pagal šiuos rodiklius:

14.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

14.2. tyrimo rezultatai, atskleidžiantys korupcijos paplitimą įstaigoje;

14.3. įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;

14.4. Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas 
nustatytais terminais.

15. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama 
pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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16. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis.

17. Programos įgyvendinimą organizuoja įstaigos vadovo įgalioti asmenys, atsakingi 
už korupcijos prevenciją įstaigoje.

18.  Už  konkrečių  Programos  įgyvendinimo  priemonių  plane  numatytų  priemonių 
įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako įstaigos darbuotojai.

19. Įstaiga periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau 
kaip  iki  kito  mėnesio  10  dienos,  informaciją  apie  Programos  įgyvendinimo  priemonių  plane 
numatytų priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.

20. Įstaiga atnaujina Programą pasibaigus galiojimo terminui, pasikeitus korupcijos 
prevenciją reglamentuojamiems teisės aktams ar pagal poreikį. Už Programos atnaujinimą atsako 
įstaigos vadovo įgalioti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

21.  Visa  informacija  apie  Programos  įgyvendinimą  skelbiama  viešai  įstaigos  internetinėje 
svetainėje.

_________________________
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PATVIRTINTA
VšĮ Rokiškio PASPC direktorės   

                                                                                                       2016-12-21 įsakymu Nr. VK-90

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017-2019 METŲ

PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai
1 UŽDAVINYS. PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PLANĄ, PASKIRTI 

KOMISIJĄ, ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
1. Komisijos, atsakingos už korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, patikslinimas. 
Informacijos apie komisiją, paskirtą vykdyti 
korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimas 
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 
prevencijos skyriui

Komisija, atsakinga už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje

2017 m. vasario 10 d. Patikslinta informacija apie 
komisiją, atsakingą už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą

2. Korupcijos prevencijos VšĮ Rokiškio PASPC 
2017-2019 m. programos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano parengimas ir patvirtinimas

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje

2017 m. vasario 10 d. Korupcijos prevencijos 
programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
planas parengtas ir 
patvirtintas

3. Korupcijos prevencijos VšĮ Rokiškio PASPC 
2017-2019 m. programos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano kopijos pateikimas Rokiškio r. 
savivaldybei ir Sveikatos apsaugos ministerijos 
Korupcijos prevencijos skyriui 

Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje

2017 m. vasario 10 d. Korupcijos prevencijos 
programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
plano kopija pateikta 
atsakingoms institucijoms

4. Korupcijos prevencijos VšĮ Rokiškio PASPC 
2017-2019 m. programos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano bei patikslintos informacijos 
apie komisiją, paskirtą vykdyti korupcijos 
prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų 
skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Įstaigos vadovas,
IT specialistas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje

2017 m. vasaris Internetinėje svetainėje 
paskelbta Korupcijos 
prevencijos VšĮ Rokiškio 
PASPC  2017-2019 m. 
programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
planas bei patikslinta 
informacija apie komisiją, 
paskirtą vykdyti korupcijos 



prevenciją ir kontrolę 
įstaigoje

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai
5. Duomenų apie Korupcijos prevencijos VšĮ 

Rokiškio PASPC įgyvendinimo 2017-2019 m. 
priemonių plano vykdymą skelbimas įstaigos 
interneto svetainėje

Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje,
IT specialistas

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

Laiku paskelbta ataskaita 
apie korupcijos prevencijos 
priemonių plano 2017–2019 
metams priemonių vykdymą

2 UŽDAVINYS. NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
6. Įstaigos  veiklos sričių vertinimas, siekiant 

nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius 
bei korupcijos pasireiškimo tikimybę (pacientų 
apklausos ir pan.)

Įstaigos vadovas,
Komisija, atsakinga už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje, Vidaus 
medicininio audito grupė

Kiekvienų metų III 
ketvirtis

Nustatyti korupcijos rizikos 
veiksniai 

7. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos 
veiksnius, įstaigos korupcijos rizikos veiksnių 
pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas

Komisija, atsakinga už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje

Ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo išvados apie 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybės pasirašymo

Patvirtintas korupcijos 
rizikos veiksnių pašalinimo 
ar mažinimo planas

3 UŽDAVINYS. DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS 
IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS ĮSTAIGOJE

8. Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso skelbimas 
įstaigos registratūrose ir interneto svetainėje

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje
IT specialistas

Nuolat Skelbiamas įstaigos 
darbuotojų elgesio kodeksas 

4 UŽDAVINYS. DIDINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ
9. Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 

„Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-
1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 
14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 
skelbimas įstaigos internetinėje svetainėje 

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje
IT specialistas

Nuolat nuo 2017 m. 
sausio 1 d.

MN 14:2005 skelbiama 
įstaigos internetinėje 
svetainėje



Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai
10. Informacijos apie nemokamas ambulatorines 

(kompensuojamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas 
skelbimas

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje
IT specialistas

Nuolat Skelbiama informacija apie 
nemokamas ir mokamas 
paslaugas

5 UŽDAVINYS. UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
11. Gydytojų ir įgaliotų asmenų, atsakingų už 

korupcijos prevenciją įstaigoje, mokymai 
korupcijos prevencijos klausimais

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje

Periodiškai  Mokymų skaičius, 
dalyvavusių mokymuose 
darbuotojų skaičius

12. Medicinos personalo supažindinimas su 
darbuotojų elgesio kodekso vykdymu gamybinių 
susirinkimų metu.
Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų 
supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu

Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje

Periodiškai  iki  2019  m. 
gruodžio 31 d.

Susirinkimų skaičius, kurių 
metu buvo supažindinami 
darbuotojai su elgesio 
kodeksu, dalyvavusių 
darbuotojų skaičius.

6 UŽDAVINYS. ĮSTAIGOJE SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ
13. Peržiūrėtos ir patobulintos įstaigoje patvirtintos 

procedūros, tvarkos aprašai, pašalinant galimybę 
atsirasti korupcinei veikai

Įstaigos vadovas,
Komisija, atsakinga už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje,
Vidaus medicininio audito 
grupė

Pagal poreikį Peržiūrėtų ir patobulintų 
vidaus dokumentų skaičius

14. Nagrinėti skundai, pareiškimai dėl galimų 
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, 
įstaigos darbuotojams pateikta analizė ir 
rekomendacijas apie priemones, už-kertančias 
kelią korupcijos pasireiškimui

Įstaigos vadovas,
Komisija, atsakinga už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje,
Vidaus medicininio audito 
grupė

Pagal poreikį Nagrinėtų skundų skaičius, 
įstaigos darbuotojams 
pateiktų analizių skaičius

7 UŽDAVINYS. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SKAIDRUMĄ
15. Sekami teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų 

pirkimų vykdymą ir griežtai jų laikomasi
Įstaigos vadovas,
Ekonomistas  

Nuolat Viešieji pirkimai atliekami 
laikantis teisės aktų 
reikalavimų 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai
16. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Įstaigos vadovas, Pagal poreikį Įstaigos  viešųjų pirkimų 



viešųjų pirkimų vykdymą, koreguojamos įstaigos 
viešųjų pirkimų taisyklės  

Ekonomistas  taisyklės  koreguotos pagal 
teisės aktų pakeitimus

8 UŽDAVINYS. TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
17. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų medicinos personalui, 
buvimas įstaigoje (įskaitant lipdukus ant 
gydytojų kabinetų)

Įstaigos vadovas,
Vyriausioji slaugytoja – 
slaugos administratorė,
Komisija, atsakinga už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje

Nuolat nuo 2017 m. 
sausio 1 d.

Informacijos apie 
korupcijos prevenciją 
buvimas įstaigoje

18. Reklaminių skydelių (banerių) su nuoroda, kur 
kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis 
įdiegimas įstaigos interneto svetainėje 

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje,
IT specialistas

Nuolat Įstaigos internetinėje 
svetainėje demonstruojami 
reklaminiai skydeliai su 
nuoroda, kur kreiptis 
susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veika 

19.  Privalomos informacijos įstaigos  interneto 
svetainėje  skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus;
2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis 
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, 
(vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 
prevenciją, telefonas, kabinetas);
3) informacija apie ASPĮ 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 
(pranesk@stt.lt) skelbimas

Įstaigos vadovas,
Komisija,  atsakinga  už 
korupcijos  prevenciją  ir 
kontrolę įstaigoje,
IT specialistas

Nuolat nuo 2017 m. 
sausio 1 d.

Paskelbta informacija 
įstaigos internetinėje 
svetainėje

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai
9 UŽDAVINYS. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR 



NUSTATYTUS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE ATVEJUS
20.  Specialiųjų tyrimų tarnybos ir SAM Korupcijos 

prevencijos skyriaus informavimas 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“ nustatyta tvarka įstaigai 
gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką 

Įstaigos vadovas Gavus pranešimą per 3 
darbo dienas

Pateiktų pranešimų įtaigos 
vadovui ir perduotų 
pranešimų STT, SAM 
Korupcijos prevencijos 
skyriui skaičius

21. Informacijos apie įstaigoje teisės aktų nustatyta 
tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, 
kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
nuostatas, skelbimas įstaigos interneto 
svetainėje

Įstaigos vadovas,
IT specialistas

Per 10 darbo dienų nuo 
informacijos gavimo

Paskelbtų įstaigos 
internetinėje svetainėje 
korupcijos atvejų skaičius 

_______________________


