
 

 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Raseinių PSPC direktoriaus 

2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-87 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Raseinių pirminės sveikatos priežiūros 

centre (toliau - PSPC) 2020–2022 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti  

veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę PSPC 2020–2022 metais. 

2. Programa parengta vadovaujantis Šakine korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 

2020 – 2022 metų programa, patvirtinta 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. Programa įgyvendinama pagal jos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą, kuris yra šios programos neatsiejama dalis. 

4. Programoje vartojamos sąvokos: 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 

asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar 

netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, 

privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine 

padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių 

gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas. 

Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme 

numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje 

organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba 

turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, 

taip pat arbitras arba prisiekusysis. 

5. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.  

 

                                                 II SKYRIUS 

PSPC VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS  

PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

 

6. PSPC vykdoma veikla yra priskiriama prie veiklos sričių, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

7.  Korupcijos pasireiškimo tikimybė PSPC veikloje galima šiose veiklos srityse: 

7.1.  neoficialūs mokėjimai skiriant PSDF lėšomis apmokamus tyrimus, procedūras ar 

gydymą; 

7.2. kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas; 
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7.3. dokumentų (darbingumo lygiui ar neįgalumui nustatyti, nedarbingumo, įvairių 

pažymų) įforminimas; 

7.4. prekių, paslaugų ir/ar darbų viešieji pirkimai.  

 

                                                 III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Programos strateginis tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos PSPC prielaidas, 

užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos darbuotojų veiklą. 

9. Programos tikslai: 

9.1. PSPC įdiegti bendrus elgesio standartus; 

9.2. didinti PSPC darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų antikorupcinį sąmoningumą, 

netoleranciją korupcijai ir skatinti juos elgtis skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito 

nesąžiningo elgesio; 

9.3. siekti, kad PSPC ne tik formaliai įgyvendintų norminiuose dokumentuose 

numatytas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų, nukreiptų skaidrumo 

ir pasitikėjimo PSPC didinimui, galimos korupcijos mažinimui. 

9.4. siekti skaidrumo, efektyvumo PSPC viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti 

pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas. 

7. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir 

šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, 

kad visos lėšos, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros 

paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis Centro darbuotojams, 

siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, įgyvendinti kitas teisės 

aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones. 

8. Uždaviniai korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti: 

8.1. tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus; 

8.2. didinti PSPC veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei; 

8.3. didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą; 

8.4. viešųjų pirkimų skaidrinimas. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

9. Programos uždaviniams įgyvendinti sudarytas Korupcijos prevencijos  programos 

įgyvendinimo 2020 – 2022 m. priemonių planas (toliau – Priemonių planas), kuris nustato 

priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus, laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.  

10. Priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir 

atnaujinamas PSPC direktoriaus įsakymu.  

11. Priemonių planas neprieštarauja Korupcijos prevencijos programos tikslams ir 

uždaviniams. Į PSPC priemonių planą įtrauktos Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 

programoje atitinkamoms įstaigoms numatytos priemonės.  

12. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos programą, atliekama priemonių 

įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. 

 

V SKYRIUS 
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SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Programa siekiama tokių rezultatų: 

13.1. mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

13.2. pagerinti korupcijos prevencijos PSPC organizavimą; 

13.3. padidinti nepakantumą korupcijai; 

13.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą sveikatos priežiūros specialistų teikiamomis 

paslaugomis. 

14. Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių kriterijai PSPC numatyti 

Priemonių plane. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. PSPC pasiūlymus dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 

Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, veiklos plano priemonių atnaujinimo gali 

teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai per visą įgyvendinimo laikotarpį. 

16. PSPC programa atnaujinama pagal poreikį arba pasibaigus galiojimo laikotarpiui. 

Programos įgyvendinimą koordinuoja ir už Programos atnaujinimą atsako Direktoriaus įgaliotas 

asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje. 

_______________________ 
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Viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos  

priežiūros centro korupcijos prevencijos  

2020–2022 metų programos  

priedas 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

1. TIKSLAS. PSPC įdiegti bendrus elgesio standartus. 

UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

1. Parengti ir patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašai.  

2. Atnaujinta PSPC darbuotojų  etikos ir elgesio kodeksas ir paskelbta įstaigos interneto 

svetainėje. 

3. Parengtas dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašai. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

1. Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašą. 

Direktorius 2021 I ketv. 

2. Atnaujinti PSPC darbuotojų  etikos  ir (ar) elgesio 

kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ 

darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles 

ir paskelbti jas įstaigos interneto svetainėje. 

Direktorius 2022 III ketv. 

3. Kasmet teikti darbuotojų etikos taisyklių taikymo 

rezultatus,  apibendrintus skundus dėl darbuotojų 

etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų 

laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose 

priimtus sprendimus.   

Vidaus 

medicininio 

audito grupė; 

medicinos etikos 

komisija 

Kiekvienų 

metų I ketv. 

4. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų 

dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

rekomendacijas. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 I ketv. 

2. TIKSLAS. Didinti PSPC darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų antikorupcinį sąmoningumą, 

netoleranciją korupcijai ir skatinti juos elgtis skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar 

kito nesąžiningo elgesio. 

UŽDAVINYS. Didinti PSPC veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei. 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

1. Suorganizuota diskusija (-os) tarp PSPC medicinos personalo ir pacientus atstovaujančių 

organizacijų apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų. 

2. Atlikta pacientų apklausa (-os) siekiant įvertinti jų pasitenkinimą PSPC teikiamomis 

paslaugomis, o apibendrinti apklausų rezultatai paskelbti įstaigų interneto svetainėje. 

3. PSPC skelbimo lentose, interneto svetainėje skelbiami aktualių tyrimų, kuriuos turi teisę 

paskirti šeimos gydytojas, sąrašai. 

4.  Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbiama interneto svetainėje. 

5. Geresnis suteikiamų paslaugų prieinamumas ir pasiekiamumas asmenims gauti reikalingas 



5 

 

 

sveikatos priežiūros paslaugas: 

5.1. pacientų apsilankymų pas PSPC specialistus, registruotų per IPR IS, dalies padidinimas; 

5.2. parengti ar atnaujinti teisės aktai, nustatantys detalų ir aiškų asmenų registravimo į PSPC 

paslaugų laukimo eiles valdymo mechanizmą. 

1. Organizuoti PSPC ir pacientams atstovaujančių 

organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir 

atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų. 

Direktorius Kartą per 

metus 

2. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir 

PSPC interneto svetainėje viešinti apibendrintus 

pacientų apklausų rezultatus. 

Vidaus 

medicininio 

audito grupė 

Ne mažiau 

kaip kartą per 

metus 

3. PSPC skelbimo lentose ir interneto svetainėje 

skelbti aktualių tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti 

šeimos gydytojas, sąrašą. 

Direktorius Nuolat 

4. Interneto svetainėje skelbti informaciją apie 

pacientų teises ir pareigas. 

Direktorius Nuolat 

5. 

 

Pacientų, užsiregistravusių pas PSPC specialistus 

per IPR IS,  skaičiaus didinimas.  

Registratūra Nuolat 

 

6. 
Tobulinti asmenų registravimo į PSPC paslaugų 

laukimo eiles valdymo reglamentavimą. 

Vidaus 

medicininio 

audito grupė 

2021 II ketv. 

3.TIKSLAS. Siekti, kad PSPC ne tik formaliai įgyvendintų norminiuose dokumentuose 

numatytas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų, nukreiptų 

skaidrumo ir pasitikėjimo PSPC didinimui, galimos korupcijos mažinimui. 

UŽDAVINYS. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą. 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

1. Pildoma informacija statistinėse formose apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas ir 

vedama šių duomenų stebėsena. 

2. Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, kurios 

nustatytos formos viešinamos įstaigos interneto svetainėje: 

2.1. paskirtas asmuo, atsakingas už sistemos įdiegimą įstaigoje ir jos įgyvendinimo priežiūrą;   

2.2.  atliekama  nurodytose užpildytose formose pateiktos informacijos analizė, o išvada bei 

siūlymai ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikti įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui  

dėl sistemos tobulinimo, korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo didinimo. 

3.  Organizuojami mokymai korupcijos prevencijos temomis ar užtikrinamas darbuotojų 

dalyvavimas konferencijose. 

1. 

 

 

 

Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas 

mokamas paslaugas statistinėje formoje Nr. 025/a-

LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė 

kortelė“.  

Sveikatos 

statistikas 

koordinatorius 

Nuolat 

2. PSPC 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“.  

Buhalterija 

 

 

Nuolat 

3. Mokymų korupcijos prevencijos klausimais 

vykdymas ir mokymų dalomosios medžiagos 

aktualiais korupcijos prevencijos klausimais 

Asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją  

Nuolat 
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rengimas. 

 

 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo PSPC viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti 

pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas.  

UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas. 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

1.  PSPC interneto svetainėje paskelbti ne mažiau kaip keturi viešųjų pirkimų tarnybos 

rekomenduojami pirkimų vertinimo rodikliai. 

2. PSPC direktoriui pateiktos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne mažiau nei dvi išvados 

bei siūlymai dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos 

skaidrumo didinimo. 

2. Padidintas procentas vaistų, perkamų per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį 

katalogą. 

4. Kasmet vykdomi ne mažiau kaip 2 konsoliduoti viešieji pirkimai.  

1. 

 

Atlikti PSPC vykdomų pirkimų stebėseną pagal 

nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos 

rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos 

adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius 

paviešinti savo 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“. 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

2021 I ketv. 

 

 

 

 

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 ar jo 

įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per 

kalendorinius metus.    

Viešųjų pirkimų 

organizatorius  

Nuolat 

3. Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį 

per Centrinės perkančiosios organizacijos  

elektroninį katalogą.  

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Nuolat 

4. 
Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Nuolat 

 
 

_______________________ 

 


