
PATVIRTINATA
VSJ ,,Pagegiq pirmines sveikatos prieZiiiros centras"
2017 m, vasario 6 d. isakymu Nr. /-f

S.txrNBs KoRUpcIJos pREvENCrJos vrESoJoJE IsrArcoJE,,pAGtctV
PIRMINES SVEIKATOS PRIDZIOROS CENTRAS" 2OI1.2OII METV 

'ROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Sakines korupcijos prevencijos vie5ojoje istaigoje ,,pag6giq pirmines sveikatos priezituos

centras (toliau {staiga) 2017-2019 metq prograrnos (toliau programa) paskirtis - uztikrinti

ilgalaikg, veiksmingq ir kypting4 korupcijos prevencijos ir kontroles sitem4 {slaigoje z0l7 -2019

metais.

2. pm$a&a parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu

Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos lacionalinds kovos su korupcija 2015-2025 metq

progmma, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu. Lietuvos RespLrblikos vieiojo
administarvimo istat).rnu, Lietuvos Respubliko vyriausybes 2002 m. spalio g d. nutarimu Nr. 1601

,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tarkos patvitinirno", Lietuvos Respublikos vyriausybds

2004 m, geguzes 19 d. nutarimu Nr. 607 .,Del padaliniq ir asmenq, valstybes ir savivaldybitl

istaigose vykdanliq korupcijos preveneij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo taisykliq

patvilinimo", specialiq tpimq tamybos direktoriaus 2011 m. geguzes l3 d. isakymu Nr. 2-170

,,Del valstybes m savivaldybiq istaigos veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos

pasirei3kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinirno", Lietuvos Respublikos

prevencijos 2002 m. gegutds 28 d. istatymu Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2015 m. gruodiio 10 d. isakymu Nr. v-1433 ,,Del 5akines korupcijos prevencijos

sveikatos prieZifiros sistemoje 20 1 5-20 I 9 pro gramts patvirtinimo,,.

3. Programa skirta korupcijos prevencijai istaigoje uZtikrinti.

4. Korupcijos prevencija * korupcijos prieiasdiq, s4lygq atskleidimas ir 5alinimas sudarant bei

[gyvendinant atiti*amq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiaflt atgrasinti nuo

korupcinio pobDdZio nusikalstamq veikq sudarymo.

5. Prograunoje vafiojamos sqvokos:



5'1. Korupcija - valstybes tarnautojo arba jam pr yginto asmens teisioginis ar netiesioginis
siekimas, reikalavimas arba priemimas tuftines ai kitokio asmeninds naudos (dovanos, paslaugos.
pazado, privilegijos) sau ir kitam asmeniui uz aritinkam4 arba neatilinkamq veiksmq pagal einamas
pareigas, taip pat valstybes tarnautojo arjam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant,
reikalaujant turlines ar kitokios asmenines naudos sau arba kitam asmeniui al Si4 nalrdq priimant,
taip pat tiesioginis ar netiesioginis sifrlymas ar suteikimas varstybes tamautojui, jam prilygir:ant
asmeniui tufiines ar kitokios asmeninds naudos (dovanos. pasraugos. paZaclo, priv egijos) uZ

atitinkamq arba neatitinkam4 veiks,rq pagal valstybes tarnautojo arjam prilyginto asmens einamas
pareigas, taip pat yrarpininkavimas darant iioje dalyje nuro<lyas veikas.

5'2' Korupcijos rizikos veiksniai * prieZastys, s41ygos, ivykiai ir aplinkybes, dei kuriq gali bfti
padarytas korupcinio pobud2io teises paieidimas.

5 3' Korupcinio p.biidiio teis6s paieidimas - varsrybes tarnautojo ar jam pr yginto asmens

adninistracinis, dalbo drausmes ar tarnybinis nusiZengimas, padaytas tiesiogiai ar netiesiogiai
siekiant arba reikalaujant turtines ar kitokio asmenines naudos (dovanos, paZado, privilegijos) sau

ar kitam asneiui, taip patj4 priin:ant, kai tai daroma piktnaudZiauj ar:ra tarnybine padetiari, virsijant

igaliojimus, neatliekant pareigq, pazeidiianl viesuosius inleresus, taip pat korupcinio pobldzio
nusikalstama veika.

5'4' Korupcinio pobldzio nusikarstamos veikos - kylininkavimas, tarpininko kyiininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos,jeigujos padarytos vielojo administravimo sekloriuje arba
teikiant viesqsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas ralnybine
padetinii arba igaliojimq virlijimas, pikt,audZiavimas ofic.iariais fgaliojimais, dokumentq ar
matavimo priemoniq suklasrojimas, sukdiavinras, tu,to pasisavinimas ar issvaistymas, tamybos
paslapties alskleidimas, komercines pasrapties atskreidimas, neteisingq duomenq apie pajamas,
pelnQ ar !urt4 pate.ikirnas, nusikalstamu b[du ig].tq pinigq ar turto legalizavimas, kisimasis I
valstybds tamautojo ar vie5ojo aduinistravimo funkcijas atriekandio asmens veikr4 ar kitos
nusikalslamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikaraLrjama kysio, papirkimo arba
nuslepti ar uZmaskuoti kylininkavirn4 ar papirkim4,

Korupcinio pob[diio teisds paieidimas - varst.v-bes tamautojo arba jzun pr yginto
asmens administracinis, darbo drausmds ar tarnybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar
netiesiogiai siekiani a'ba reikalaujant tu.tines ar kitokios asmeninEs naudos (dovanos, pazado,
privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip patiq priimant, kai tai daroma piktnaudziaujant tarnybine



padetimi, vir5ijant jgaliojimus, neatliekant pareigq, pazeidZiant viesuosius interesus, taip pat

korupcinio pobtdZio nusikaistama veika.

Valstyb6s tarnautojui prilyginamas asmuo - asmuo, kuis dirba arba kitais istatyme
numatytais pagrindais eina pareigas vie5ajame arba privadiajame juridiniame asmenyje ar kide
organizacijoje arba verdiasi profbsine veikla ir turi alitinkamus administracinius igaliojimus, arba

turi teisg veikti Sio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia vies4sias paslaugas,

laip pai arbiEas arba prisiekusysis.

Kitos ?rogramoje nar:dojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevsncijos

istatyrne ir kituose istalymuose apibreitas sqvokas.

6. Programa lgyvendinama pagal Programos fgyvendinimo priemoniq plan4.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZN.q.VINT.q,T

7. Programos tikslas - i5ai5kinti ir lalinti korupcijos {staigoje prielaidas, uitikdoli skaidresng ir
veiksmingesng istaigos darbuotojq veikl4.

8. Programos uzdavinys - galimq korupcijos priezasdiq, sqrygq atskreidimas ir iarinimas,

iglvendinant korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq planq, siekiant, kad visos

1d5os, skiriamos sveikatos sitemai, bttq naudojamos pagal paskirtf ir racionaliai kokybiikoms

sveikatos priezirros paslaugoms teikti, pacientq teisesms ir laisvesm uztik nti, taip pat poveikis

. istaigos darbuotojams, siekaint atgrasinti nuo galimos korupcinio pob0dZio nusikalstamos veikos.

9. Korupcijos prevencijos tikslui ir uZdaviniui pasiekti Dumtoma:

9' 1. vykdlti nuolatine kryptirgq korupcijos prevenciiq, uztikrinti veiksmingq numatytq ilgalaikes

korupcijos prevencijos programos priemoniq jgl,vendinirnq;

9'2. nusiatfi veiklos sritis {staigoje, kuriose galirna korupcine veikla, bei s4lygas jai atsirasti ir
plisli.

9.3, igyvendinti nei3r,engiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksrnus principq;

9.4. teisinOmis, organizacindmis ir socialinemis priemondmis uztikdnti tinkam4 ir veiksmingq

korupcijos prevencijos organizavimo, !gyvendinimo, prieZir)ros kontrolg;

9.5. ugdyti darbuotojq patikimum4, lojalum4 ir s4iiningum4;

9.6. motyvuoti visuomeng elgtis s4Ziningai, prale5ti apie korupcij4;

9.7. teikti informacijE pacientams;



I0. Priemones, kurios sumaZins korupcijos aprai5kq prielaidas {staigoje. irjq vykdymo terminai,

pateikti Programos igyvendinimo 2016-2019 m. priemoniq plane (pridedama).

III. KORUPCIJOS PRIELAIDU ANALIZE

1 1. Bendrosios kurupcljos prielaidos:

1 1.1. socialinds (nepakankamas {staigos daxbuotojq atlyginimas ir pM.);

I 1,2. teisines (teises aktq netobulumas, daZnas jq keitimas, nepakankama atsakomybe u2 padarytus

paZeidirnus, kontrolis sitemq, teisiniq proced0rq netobullmas it pan.);

1 1 .3 . visuomends pilieti5kumo stoka (visuomen€s polifrrio i korupcrjq neapibreZtumas ir

prio$taringumas, pasyvumas antikorupcinei veiklai, nosiprielinimas korumpuotiems sveikatos

sistemos darbuotojams);

11.4. i5oriniai veiksniai (nera tinkamq sqlygq atskirq svcikaros prie2i[ros istaigq sqZiningai

knkurencijai);

I1.5. strukt[rines (sveikatos sistemos suderingumas ir tnlkumai, nepakankamas kvalifikuotq

medicinos personalo darbuotojrl kiekis, nepakankamas apr0pinimo informacinemis

technologijomis lygis ir pan.).

12. Specifines kbrupcijos prielaidos:

12.1. administarciniq teises pazeidimq nustarymas, prorokolq suraSymas, baudq skyrimas;

I 2.2. vie5ieji pirkimai;

12.3. informacijos teikimas pacientams apie nemokamas ir mokamas sveikatos prieZi[ros

paslaugas, apie pacientq teises ir galimybes.

rv. GALIMOS KORUPCTJO$ ISTATCOJE PASEKMES

, I3. Nevykdant korupcijos prevencijos politikos, korupcijos rei5kiniai gali paZeisti visuomeninius

, santykius istaigoje, ddl ko gali:

13'1. sumaieti sveikatos prie2iflros sitemos veiksmingumas, pablogdti teikiamq sveikatos

prieZiiiros paslaugq kokybe;

13.2. atsirasti socialine itampa, kuri maZina pasitikejimq sveikatos apsaugos prieZi[ra;

I 3.3. sumaZeti pacienq pasitikejimas istaiga;



13.4. pablogeti vie5ojo adminisaavimo kokybe.

Y. KORUPCTJOS PREVENCTJOS PROGRAMOS IGWENDTNTMAS

14. Prograrnos uidaviniams igyvendi:rti sudaromas 2017-2A19 metq Programos priemoniq

rykd;mo planas, kuris nustato uZdavinius, tikslw, priemones, jq vykdymo terminus bei

vykdytojus.

15. Sios progianios nuostatas (os [gyvendinimo pricmones) vykdo israigos darbuotojai.

17. Programos igyvendinimo istaigoje kontrolg vykdo ist?rigos direklorius ir darbuotojai, atsakingi

ui korupcijos prevencijos ir koabolds vykd1,:n4 istaigoje.

vI. KoRUPCrros PREvENcrrc.im?gmis IGYYENDTMMO vERrrrlrMo

18. Frogramos rezultatyvumas nustatomas vadovaujanlis kiekybes ir kokybes rodikliais:

18.1. antikon4pciniu polituiu ivertintq teises aktq projektq skaidiUmi;

18.2. |vykdyq ir neivykdytq programos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;

18.3. programos priemoniq igyvendinimu numatytais terminais;

18,4. anonluiniq ir o{icialiq pranelimq apie galimas korupcinio pob[dZio nusika]stamas veikas

sk'aidiumi ir jq santykiu;

18.5. renginiq. straipsniq, prane5imq, seminarq ir kt. skaidiumi;

I 8.6. antikorupciniuose renginiuose dalyvawsiq asmenq skaidiumi;

18.7. pagrindiniu programos igyvendinimo rodikliu laikytinas i5augps pasitik6jimas jstaiga.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Si programa isigalioja nuo jos patvirtinimo.

20. Korupcine situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo

priemoniq planas perZilrimi kas dveji metai.

2l . Korupcijos prevencij os programa, esant poreikiui, gali blti papildoma ir koreguojama dahiau.



PATVIRTINA:I'A
V5l ,.Pagegiq pirmines svcikatos priei'irJros centras"
2017 m. vasario 6 d. jsakyrnu Nr. r'^ 6

VStr,,PAGEGIV PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIOROS CENTRAS" 2OL7-2OII METU
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IGYVENDINTMO PRIEMONTV PLANAS

PARtrNGTI KORUpCIJOS PBJVENCIJOS PROGRAM^A, JOS IGY.!'ENDINIMO
PRTEMONry pLAN,t, PASKIRTI ASMENI 6OMrSrJ4), ArSAKrNb4 UZ XOnUrcrrOS

PREVtrNCIJA IR KONTRO
1 .1 . Paretgti ir patvirtinti
Viesosios lstaigos,,Pagegirl
pirmines sveikatos prieZi[ros
oentras" (toliau Centras)
Sakin6s korupcijos
prevencijos 2017 -2019 m.
program4 irjos
igyvendinimo priemoniq

Atsakinga uZ
korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg istaigos
direktore Laima
Lukoiiene

Iki 2017 m.
vasario 6 d. korupcijos

prcvencijos 2017-
2019 m. programa ir
jos igyvendinimo
priemoniq planas.

1.2. Vieiosios istaigos
,,Pagegiq pirmines sveikatos
prieZi ros centras" Sakines
korupcijos prenecijos Centre
2017 -2A19 m. programos
fgyvendinimo 201 7-2019 m.
priemoniq plano priemones
detalizuojardiq priemoniq
plono 2017 -2019 m. (toliau -
Korupcijos prevencijos
priemoniq planas 2017 -2019
m.) parengimas ir

Direktore
Laima
LukoSiene

Iki2A17 m,
vasario 6 d.

Sveikalos sistemos

lstaigos Sakines
korupcijos
prevencijos
sveikalos prieZiirros
sitemoje 2017 -2019
m. programos
patvirtinimas

1.3. Centro korupcijos
prevencij os priemoniq plano
24fi-2019 m. kopijos
pateikimas savivaldybei ir
SAM Korupcijos prevencijos

Direktore -
Laima
Lukoliene

lki20l7 m.
vasario 10 d.

Pateiktos korupcijos
prevencijos
priernoniq planq
2017-2019 metams
kopijos.

1.4. Centro korupcijos
prevencijos priemoniq plano
2017-2019 msrams bei
patikslintos informacijos

Direktore
Laima
Lukoliene

Iki 2017 m.
vasario 28 d.

Centro interneto
svetaincje paskelbta
korupcijos
prevencij os



paskirt4 vykdlti korupcijos
prevencij4 if kottrol?,
duomenq ir kontalktq
skelbimas f staigos intemelo
svetaineje.

2017-2019 metams
bei asmens

ftomisijos),
atsakingo (-os) uZ
korupcijos
prevencijq ir
kontroig, duomenys
ir kontaktai.

1.5. 1.5. Centro korupcijos
prevencijos priemoniq plano
2017-2019 merams
irrykdyme skelbiama

[staigos interneto svetainej e.

Direktore
Laima
LukoSiene

Ataskaita
skelbinma
kas pusE

metq, ne
veliau kaip
iki kito
menesio 10

d.

Paskelbta ataskaita
apie korupcijos
prevencijos
priemoniq plano
2017-2019 metams
priemoniq rykdymq.

EiI.
Nr.

Priemond Vykdytojas (
ai)

fvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

DIDINTI ASPI YtrIKLOS PROCEDI'RU SKAIDRUMAIR AISKUM 
.1..1. Lletuvos medici[os normos

MN 1412005,,Seimos
gydytojas. Teisds, pareigos,
kompetencij a ir
atsakomybe", paWirtintos
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsuagos ministro
2005 m. gniodiio 22 d.
jsakymu Nr. V-1013 ,,Del
Lietuvos medicinos nornos
MN l4:2005 ,,Seimos
gydytdas. Teises, pareigos,
kompetencij a ir atsakomybe.,
patvirtinimo", (toliau * MN
l4:2005) skelbimas ASP[,
teikiandiose pirminOs
ambulatorines asmens
sveikatos prieii[ros

Atsakinga uZ
korupcijos
prevencij4
L.Pociene

Nuolat nuo
2017 m.
vasario 20 d.

Pacientai bus
supaZindinti su
Seimos gydytojo
funkcijomis,
teisemis, pareigomis
ir atsakomybe.

1,2., .tntormacija apie nemokamas
ambulatorines
(kompensuojamas
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo l65omis) ir
mokamas asmer s sveikainq

Atsakinga uZ
korupcijos
prevencij4
L.Pociene

Nuolat nuo
2017 m.
vasario 20 d.

Skelbiama
informacija apie
nemokrunas ir
mokamas paslaugas.



prieZi0ros paslaugas
skelbimas

Eit.
Nr,

Priemon6 Vykdytojas (-
ai)

|rykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

r uZnevnvys.-
UGDYTI DARBUOTOJV PATIKIMUM.I,, LOJALUMA IR SAiINlt{cUMA

3.1. Gydyojq atsparumo
(nepakantumo) korupcijai
ugdymas

Direktore
L. Lukoliene

Kiekvienais
metais iki
2019 m.
gruodZio 3 I

d.

Didesnis
netoleruojandiq
korupcij4 gydl,tojq
skaiiius.

1a Medicinos personalo
mokymq del sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.
liepos 7 d. isakl,rno Nr. V-
773 ,,Ddl Asmens sveikatos
prieZiiros islaigq darbuotojq,
susidflrusiq su galima
korupcinio pobtdZio
nusikalstama veika, elgesio
taisykliq pawirtinimo"
vykdymas

Direktore
L. Lukoliene

Ne rediau
kaip 1 kartq
per metus
(apimant
visus
darbuotojus)

Mokymq skaidius,
ASPf darbuotojq
mokymq apimtis
(proc.).

). J. Uitikinti elgesio kodekso
nuostatq laikymosi konkolE
ir prieZitr4. Elgesio kodeks4
skelbti istaigos intemeto
svetainel'e.

Direktore
L. Lukoiiene

Kasmet iki
?019 m,
gruodZio 31

d.

Mokymq skaidius.
ASP] darbuotojq
mokymq apimtis

furoc.).

Eit.
Nr.

Priemond Yykdytojas (-
ai)

lrykdymo
termines

Laukiamo rezultato
vertiaimo kriteriiai

* trzu,q.vrNiti.
MOTy!',UOTI \TSUOMEN4 ELGTIS S.{ZINNGAT, PRANESTI APIE KORUPCIJ 

4.1 UZtikinti galimybg
asmenims anonimilkai '
praneSti apie korupcines
aprai5kas istaigoje.

Direktore
L. Lukoiiene

Nuolat 15analizaws gautus
prane5imus, bus
galima reaguoli i
galimai korupcinio
pobtdZio veikas, jas

tirti, o esant
pagrindui - perduoti
niedZiagq
koIlrpetetingoms
instituciioms.

niL
Nr.

Priemoni Vykdytojas (
ai)

frykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

5 UZDAYINYS,
DIDINTI VIESVJU I'IRKIMV \YKDYM  SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMA



5.1 Vykdyti pirkimus per VSI
CPO LT

Direktore
L. Lukoiiene

Nuolat iki
2019 m.
gruod-Zio 3l
d.

Skaidrus pirkimas

Eit.
Nr,

Priemon6 Vykdytojns (-
ai)

lrykdymo
terminas

Laukiamo rezttltzto
vertinimo kriteriiai

6UZDAVINY$
TEIKTI INFORMACIJA PACIENTAMS

6.1. Uitikinti, kad istaigoje art
visq gydytojq specialislq
kabinetq dury bEq
utklijuotas skelbimas :

,,Geriausia padeka gydytojui
- J[sq 5ypsena".

Direktore
L. Luko5iene

Nuolat iki
2419 m.
gruodiio 3 i
d.

Ant visq gydltojrl
specialistq kabineq
dury uzklijuotas
skelbimas

,,Geriausia padOka
gydltojui * Jiisq
SlDsena"

o,z. Privalomos informacij os V5{
,,Pagdgiq pirmines sveikatos
prietifiros centras" visq
padaliniq informaciniuose
stenduose skelbirnas:
l)informacija apie
atsakomybg uZ korupcinio
pobtdZio teisEs paZeidinrus;
2)informacij a, I k4 V3|
Pagegiq PSPC pacientas gali
keiptis susidBrus su
korupcinio pobfldZio veika,
(vadovas ar asmuo
atsakingas u2 korupcijos
prevencij6, telefonas,
kabinetas);
3)infomacija apie ASPI
pasitikejimo telefon4
(nurodomas telefono .

numeris);
4)hfomacija apie SAM
,,pasitikej irno telefon4"
(+370 800 66004);
5)informacija apie STT
,,kar3tosios linij os"lelefon4
(8 5 2663333);
6)informacija apie SAM el.
paSta(konrociil,a)sam. lt):
7)informacija apie STT
el.paitq
(pranqikaa)srt.lr)skelbimas

Direktore
L. Lukoiiene

Nuolal nuo
2017 m.
vasario 10 d.

Teigiami pokydiai
sociologini4 tyrimq
duomenyse,
susijusiuose su
neofioialiais
mokejimais.



8)ceniro direktorius kreipiasi
raStu i pacientus, kad
istaigoje netol eruoj ami
neolicialts rnokei imai.

o,J. Direktore
L. Luko5ieni

Nuolat nuo
2017 m.
vasario 10 d.

Teigiami pokydiai
sociologiaiq tl,rimq
duomenyse,
susijusiuose su
neofioialiais
mokejimais.



9)istaigos direktoriaus'
kreipimasis mitu i paeientus,
kad.istai goj e netoleruoj ami
neoficialls mokeiimari.

EiI.
Nr.

Priemont Yykdlojas (-
ai)

fvykdymo
terminas

Laukiamo. rezultgto
vertinimo kriteriiai

7 UZDAYINYS"
IN}'ORMUOTI APIE GALIMAS KORT]PCINtrS YEIKAS IR NUSTATYITUSIKORI]PCIJOS

SYEIKATOS SITEMOJT ATVEJUS
7.t. DirekorB

L. Luko3ien6
Gavus
prcneSim4
per 3 dalbo
dienas.

Pateiktq prane5imq
V5[,,Pagegiq
pirmines sveikatos
prieZilros centras"
direkloriui ir
perduotq pranelimq
STT, SAM,
Korupcijos
prevencijos sklriui
skaidius.

Per 10 darbo
dienq nuo
informacUos
gavimo.

Paskelbtq
informacijq skaidius.


