
 

 

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2022 METŲ 

PRIEMONIŲ PLANO 2021 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo kriterijai Informacija apie priemonės vykdymą 

2021m. II pusmetį 

1 UŽDAVINYS. DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS,  REGLAMENTUOJANČIOS KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ĮSTAIGOJE, VALDYMAS  

1.1. Korupcijos prevencijos VšĮ Rokiškio 

PASPC 2020-2022 m. programos ir 

jos įgyvendinimo priemonių plano 

parengimas ir patvirtinimas, esant 

poreikiui – tikslinimas. Pateikimas 

atsakingoms institucijoms (Rokiškio r. 

savivaldybei ir LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos antikorupcijos ir atitikties 

skyriui) 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Iki 2020 m. birželio 

10 d.arba 

pasikeitus teisės 

aktams 

Korupcijos 

prevencijos programa 

ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas 

parengtas ir 

patvirtintas. Esant 

poreikiui – 

patikslintas. Pateiktas 

atsakingoms 

institucijoms 

2021 m. gruodžio mėn. planas tikslintas 

pagal LR SAM patvirtintą šakinę 

korupcijos prevencijos sveikatos 

priežiūros sistemoje 2020-2022 metų 

programą 

1.2. Korupcijos prevencijos VšĮ Rokiškio 

PASPC 2020-2022 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 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje  

IT specialistas 

 

Per 5 d. d. nuo 

patikslinimo 

Internetinėje 

svetainėje paskelbta 

Korupcijos 

prevencijos VšĮ 

Rokiškio PASPC  

2020-2022 m. 

programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planas bei 

patikslinta 

informacija apie 

komisiją, paskirtą 

vykdyti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

įstaigoje 

Paskelbta įstaigos interneto svetainėje, 

adresu: 

https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijo

s-prevencijos-programos/  

https://www.rokiskiopaspc.lt/praneskite

-apie-galima-korupcija/  

1.3. Duomenų apie Korupcijos prevencijos 

VšĮ Rokiškio PASPC įgyvendinimo 

2020-2022 m. priemonių plano 

vykdymą skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje, 

IT specialistas 

Per 15 dienų 

pasibaigus 

kalendoriniams 

metams 

Ataskaita paskelbta Ataskaita paskelbta laiku įstaigos 

internetinėje svetainėje, adresu:  

https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijo

s-prevencijos-igyvendinimo-ataskaitos/  

https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijos-prevencijos-programos/
https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijos-prevencijos-programos/
https://www.rokiskiopaspc.lt/praneskite-apie-galima-korupcija/
https://www.rokiskiopaspc.lt/praneskite-apie-galima-korupcija/
https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijos-prevencijos-igyvendinimo-ataskaitos/
https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijos-prevencijos-igyvendinimo-ataskaitos/


1.4. Informacijos apie priemonių plano 

įgyvendinimą teikimas LR SAM 

Įstaigos vadovas  Per 7 darbo dienas 

pasibaigus 

kalendoriniams 

metams 

Informacija pateikta 

laiku 

Ataskaita pateikta 2022 m. sausio 6 d. 

2 UŽDAVINYS. TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS 

2.1. Pasitvirtinti VšĮ Rokiškio PASPC 

pareigų, kurias einantys asmenys 

privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašą. 

Įstaigos vadovas 2021 m. I ketv. Sąrašas patvirtintas Sąrašas patvirtintas 2021 m. I ketv. 

2.2. Patikslinti  įstaigos darbuotojų etikos 

ir elgesio kodeksą pagal sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu patvirtintą 

pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir 

(ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir 

paskelbi jas įstaigos interneto 

svetainėje. 

Įstaigos vadovas,  

Etikos komisija 

IT specialistas 

2021m. I ketv. Etikos ir elgesio 

kodeksas patikslintas 

ir paskelbtas įstaigos 

interneto svetainėje 

Etikos ir elgesio kodeksas atitinka 

pavyzdinį LR SAM patvirtintą elgesio 

kodeksą. Paskelbtas įstaigos 

internetinėje svetainėje adresu; 

https://www.rokiskiopaspc.lt/elgesio-

kodeksas/  

2.3. Teikti įstaigos vadovui informaciją 

apie darbuotojų etikos taisyklių 

taikymo rezultatus,  apibendrintus 

skundus dėl darbuotojų etikos 

taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių 

nuostatų laikymosi kontrolės, etikos 

komisijos posėdžiuose priimtus 

sprendimus. 

Etikos komisija Kiekvienų metų I 

ketv. 

Informacija teikiama Informacija teikiama įstaigos vadovui 

pagal poreikį 

2.4. Parengti dovanų, taip pat 

reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo tvarkos 

aprašą pagal Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos 

rekomendacijas. 

Įstaigos vadovas 2021m.  I ketv. Aprašas parengtas Aprašas parengtas ir patvirtintas 

įstaigos vadovo 2021 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. VK-142 

3 UŽDAVINYS. DIDINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATSAKINGUMĄ VISUOMENEI 

3.1. 

 

Organizuoti VšĮ Rokiškio PASPC ir 

pacientams atstovaujančių 

organizacijų diskusiją apie pagarbos, 

pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą 

tarp medikų ir pacientų. 

 

Įstaigos vadovas, 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Kartą per metus 

 

 

Diskusija įvykusi Diskusija neorganizuota dėl epideminės 

situacijos šalyje 

https://www.rokiskiopaspc.lt/elgesio-kodeksas/
https://www.rokiskiopaspc.lt/elgesio-kodeksas/


3.2. 

 

 

Vykdyti pacientų apklausas apie 

pacientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį ir interneto 

svetainėje viešinti apibendrintus 

pacientų apklausų rezultatus. 

 

VMA Ne mažiau kaip 

kartą per metus 

Atliktų apklausų 

skaičius. 

4 pacientų apklausos 

3.3. Įstaigos skelbimo lentose ar kitose 

pacientui lengvai prieinamose vietose 

bei interneto svetainėje skelbti aktualų 

tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti 

šeimos gydytojas, sąrašą. 

Pavaduotojas 

medicinai, 

Padalinių vadovai, 

IT specialistas 

Nuolat Tyrimų sąrašas 

skelbiamas. 

Tyrimų sąrašas skelbiamas įstaigos 

internetinėje svetainėje, adresu: 

https://www.rokiskiopaspc.lt/nemokam

os-paslaugos/  

3.4. Informacijos apie pacientų teises ir 

pareigas skelbimas interneto 

svetainėje. 

Pavaduotojas 

medicinai, 

IT specialistas 

Nuolat Informacija paskelbta Informacija viešinama įstaigos 

internetinėje svetainėje, adresu: 

https://www.rokiskiopaspc.lt/pacientam

s/  

3.5. Pacientų, užsiregistravusių pas 

įstaigos specialistus per IPR IS,  

skaičiaus didinimas. 

Pavaduotojas 

medicinai, 

Padalinių vadovai, 

Registratorės  

 

Nuolat Yra galimybė 

užsiregistruoti pas 

gydytojus per IPR IS 

Įstaiga dalyvauja IPR IS. Pacientai turi 

galimybę registruotis IPR IS pagalba 

3.6. Tobulinti asmenų registravimo į 

paslaugų laukimo eiles valdymo 

reglamentavimą. 

 

Įstaigos vadovas, 

Pavaduotojas 

medicinai, 

Padalinių vadovai  

2021 m. II ketv. Įdiegta bent viena 

priemonė 

Įdiegta praleistų skambučių 

registravimo sistema. Į neatsakytus 

skambučius atskambinama. 

3.7. Skundų, pareiškimų dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų, nagrinėjimas ir analizės 

duomenų pateikimas įstaigos 

darbuotojams 

Įstaigos vadovas, 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje, 

VMA 

Pagal poreikį Nagrinėtų skundų 

skaičius, įstaigos 

darbuotojams 

pateiktų analizių 

skaičius 

Skundų dėl korupcinio pobūdžio 

nusikaltimų nebuvo gauta. 

3.8.  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 

Įstaigos vadovas, 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje, 

IT specialistas 

Nuolat  Paskelbta informacija 

įstaigos internetinėje 

svetainėje 

Informacija paskelbta įstaigos 

internetinėje svetainėje, adresu: 

https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijo

s-prevencija/  

https://www.rokiskiopaspc.lt/nemokamos-paslaugos/
https://www.rokiskiopaspc.lt/nemokamos-paslaugos/
https://www.rokiskiopaspc.lt/pacientams/
https://www.rokiskiopaspc.lt/pacientams/
https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.rokiskiopaspc.lt/korupcijos-prevencija/


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)  

4 UŽDAVINYS. GERINTI ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, DIDINTI SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ 

SKAIDRUMĄ 

4.1. Visais atvejais pildyti informaciją apie 

pacientams suteiktas mokamas 

paslaugas statistinėse formose Nr. 

025/a-LK „Asmens ambulatorinio 

gydymo statistinė kortelė. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

Nuolat Informacija apie 

mokamas paslaugas 

pildoma 

Informacija apie suteiktas mokamas 

paslaugas pacientui suvedama į 

informacinę sistemą (yra išimčių) 

4.2. Sukurti ir taikyti įstaigos paramos 

gavimo ir teikimo apskaitos ir 

viešinimo sistemą pagal Ministerijos 

nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 

Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir 

viešinimo sistemos taikymo“. 

Vyr. buhalteris 2021 m. IV ketv. Sistema parengta ir  

įgyvendinama 

Įgyvendinama  

4.3. Mokymų korupcijos prevencijos 

klausimais vykdymas įstaigos 

darbuotojams 

Komisija, 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje 

Vyr. slaugytoja-

slaugos 

Periodiškai  Surengtų mokymų 

skaičius 

2021 m. surengti 1 mokymai įstaigos 

darbuotojams korupcijos prevencijos 

klausimais 



administratorė 

5 UŽDAVINYS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRINIMAS 

 

5.1. Atlikti vykdomų pirkimų stebėseną 

pagal nurodytus Viešųjų pirkimų 

tarnybos rekomenduojamus pirkimų 

vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir 

ne mažiau kaip keturis rodiklius 

paviešinti interneto svetainėje 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl 

pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros 

sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo 

rodiklių paviešinimo“. 

Vyr. buhalteris 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 

IT specialistas 

2021 m. I ketv. Rodikliai paviešinti Rodikliai paviešinti interneto 

svetainėje, adresu: 

https://www.rokiskiopaspc.lt/viesieji-

pirkimai/  

5.2. Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. 

įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų 

vykdytojų sveikatos priežiūros 

sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo 

rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 

papunkčiuose nurodytos užpildytose 

formose pateiktos informacijos analizę 

ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų 

stebėsenos rodiklių tobulinimo, 

korupcijos prevencijos veiklos 

skaidrumo didinimo pateikti įstaigos 

vadovui  

Viešųjų pirkimų 

komisija 

2 kartus metuose Pasiūlymai teikiami Pasiūlymai teikiami 

 

5.3. Didinti pirkimų per CPO skaičių Viešųjų pirkimų 

komisija 

Nuolat  Pirkimų per CPO 

skaičiaus augimo 

tendencija 

Pirkimų skaičius, vykdomas per CPO, 

kasmet didėja 

5.4. Konsoliduotų viešųjų pirkimų 

vykdymas 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

Nuolat  Ne mažiau 2 pirkimų 2021 m. įvykdyti 2 konsoliduoti 

pirkimai 

 

 

Parengta:   

Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, komisijos pirmininko Indrės Jašinaitės  

https://www.rokiskiopaspc.lt/viesieji-pirkimai/
https://www.rokiskiopaspc.lt/viesieji-pirkimai/

