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 PATVIRTINTA 

 VšĮ Rokiškio PASPC direktoriaus    

                                                                                               2020-06-05 įsakymu Nr. VK-97 

                                                                                                                        (VšĮ Rokiškio PASPC direktoriaus 

                                                                                                                        2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VK-155 

                                                                                                                        redakcija) 

 

 

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VšĮ Rokiškio PASPC korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos (toliau – 

Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir 

kontrolės sistemą įstaigos veikloje. 

              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 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“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu 

Nr. V-2521 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų 

programos patvirtinimo“. 

3. Ši Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos asmens sveikatos priežiūros, 

viešųjų pirkimų ir kt. srityse nuostatas. Programa orientuota į korupcijos netoleravimą įstaigoje, jos 

rizikos veiksnių mažinimą ar pašalinimą, korupcijos rizikos veiksnių valdymą įstaigos veiklos 

srityse, korupcijos prevencijos švietimą bei atsparumo jai stiprinimą. 

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Programos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose 

apibrėžtas sąvokas. 

5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą.  

 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 

6. Bendrosios korupcijos prielaidos įstaigoje: 

6.1. socialinės - santykinai maži darbuotojų atlyginimai, lyginant su privačių sveikatos 

priežiūros įstaigų ir kitų sričių darbuotojų atlyginimais;  

6.2. visuomenės pilietiškumo stoka – visuomenės (tiek darbuotojų, tiek pacientų) 

pilietiškumo stoka, piliečių pasyvumas. Visuomenė ne visada supranta, kas yra korupcija, 

nesipriešina, nekelia į viešumą korupcijos atvejų. 

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. 

8. Specifinės korupcijos prielaidos įstaigoje: 

8.1. gydytojų trūkumas – ilgina eiles patekimui pas specialistus, kas gali sudaryti sąlygas 

korupcinio pobūdžio pažeidimams; 
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8.2. viešieji pirkimai – kur naudojamos įstaigos lėšos, viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų 

laikymasis; 

8.3. nepakankamos pacientų žinios apie valstybės apmokamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas sudaro palankias prielaidas apmokestinti kai kurias paslaugas. 

9. Vadybinės korupcijos prielaidos: 

9.1. nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės 

atsakomybės principais, nėra viešinami padaryti pažeidimai. 

10. Kitos prielaidos: 

10.1. politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka; 

10.2. politinės valios nepakankamumas. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS  

PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

 

11. Įstaigos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo 

tikimybė (žr. 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 diagnostikos laboratorijos 

darbuotojai 

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos 

pagalbos priemonių skyrimas 

Gydytojai 

Dokumentų, medicininių įrašų klastojimas, 

nedarbingumo įforminimai, pažymų išdavimas 

Gydytojai 

Slaugytojai 

Gydytojų konsultacinė komisija  

Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas 

iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas pacientams 

Gydytojai 

Slaugytojai  

Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų organizatorius 

Viešųjų pirkimų komisija 

Kt. darbuotojai dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procedūrose 

Konkursai eiti pareigas įstaigoje Administracija  

 

 

IV SKYRIUS 

GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS 

 

12. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos 

reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje ir įstaigoje, dėl ko gali: 

12.1. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas įstaiga; 

12.2. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, 

prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su įstaigos darbuotojais, atsirasti neoficiali 

sprendimų priėmimo sistema. 

13. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos 

pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos veikimo 

priemones. 
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V SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

14. Programos tikslas – pašalinti korupcijos prielaidas, užtikrinti skaidresnę įstaigos ir jos 

darbuotojų veiklą, įgyvendinant neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą ir 

nepažeidžiant įstaigos darbuotojų nekaltumo prezumpcijos.  

15. Programos uždaviniai: 

15.1. Dokumentų ir informacijos, reglamentuojančios korupcijos prevenciją įstaigoje, 

valdymas.  

15.2. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. 

15.3. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atsakingumą visuomenei. 

15.4. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų 

skaidrumą. 

15.5. Viešųjų pirkimų skaidrinimas. 

 

VI SKYRIUS 

INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ 

 

16. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją, būtina: 

16.1 sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti 

įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos; 

16.2. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos 

požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

  

 

VII SKYRIUS 

 SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

17. Programa siekiama šių rezultatų: 

17.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

17.2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

17.3. pagerinti korupcijos prevencijos veiklos organizavimą įstaigoje; 

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

18. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami 

pagal šiuos rodiklius: 

18.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 

18.2. tyrimo rezultatai, atskleidžiantys korupcijos paplitimą įstaigoje; 

18.3. įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius; 

18.4.programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas 

nustatytais terminais. 

19. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama 

pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

 

VIII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. 

21. Programos įgyvendinimą organizuoja įstaigos vadovo įgalioti asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją įstaigoje. 

22. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių 

įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako įstaigos darbuotojai. 
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23. Įstaiga, pasibaigus kalendoriniams metams, informaciją apie Programos įgyvendinimo 

priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo eigą ne vėliau kaip per 15 d. viešai skelbia 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

24. Įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pasibaigus kalendoriniams metams 

informuoja SAM darbuotojus, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie plano 

įgyvendinimą. 

25. 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.  

26. Visa informacija apie Programos įgyvendinimą skelbiama viešai įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

________________________ 
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PATVIRTINTA 

VšĮ Rokiškio PASPC direktoriaus    

2020-06-05 įsakymu Nr. VK-97 

(VšĮ Rokiškio PASPC direktoriaus 

                                                                                                                                                                                  2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VK-155 redakcija)                                                                                                                   

 

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2022 METŲ 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

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 

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. 

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 
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1.4. Informacijos apie priemonių plano įgyvendinimą 

teikimas LR SAM 

Įstaigos vadovas  Per 7 darbo dienas 

pasibaigus 

kalendoriniams metams 

Informacija pateikta laiku 

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 I ketv. Sąrašas patvirtintas 

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 

2021 I ketv. Etikos ir elgesio kodeksas 

patikslintas ir paskelbtas įstaigos 

interneto svetainėje. 

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. 

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 2021 I ketv. Tvarka parengta 

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 
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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. 

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. 

3.4. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas 

interneto svetainėje. 

Pavaduotojas 

medicinai 

IT specialistas 

Nuolat Informacija paskelbta 

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 

3.6. Tobulinti asmenų registravimo į paslaugų laukimo eiles 

valdymo reglamentavimą. 

 

Įstaigos vadovas 

Pavaduotojas 

medicinai 

Padalinių vadovai  

2021 II ketv. Įdiegta bent viena priemonė 

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. 

3.8.  Privalomos informacijos įstaigos  interneto svetainėje  

skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus; 

Įstaigos vadovas, 

Komisija, atsakinga 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Nuolat  Paskelbta informacija įstaigos 

internetinėje svetainėje. 
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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)  

įstaigoje, 

IT specialistas 

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 

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 
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4.3. Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas 

įstaigos darbuotojams 

Komisija, atsakinga 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

įstaigoje 

Vyr. slaugytoja-

slaugos administratorė 

Periodiškai  Surengtų mokymų skaičius 

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 I ketv. Rodikliai paviešinti 

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 

5.3. Didinti pirkimų per CPO skaičių Viešųjų pirkimų 

komisija 

Nuolat  Pirkimų per CPO skaičiaus 

augimo tendencija 

5.4. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas Viešųjų pirkimų 

komisija 

Nuolat  Ne mažiau 2 pirkimų 

 


