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VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMA 2020 – 2023 METAMS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės programos (toliau - Programos) paskirtis
– užtikrinti užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir nuoseklų korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių
planavimą ir įgyvendinimą, šalinant korupcijos VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje prielaidas, ugdant įstaigos
darbuotojų bei visuomenės (pacientų) nepakantumą korupcijai.
2. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programos įgyvendinimo 2020 –
2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V- 2521 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros
sistemoje 2020 – 2022 m. programos patvirtinimo", Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m.
gegužės 28 d. sprendimu T2-136 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos
prevencijos programos patvirtinimo“, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atsižvelgiat į sveikatos
priežiūros sistemos analizę, ligoninės antikorupcinės aplinkos vertinimo duomenis, auditų pateiktas išvadas
ir rekomendacijas.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1 Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar kito jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis
jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar
kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
3.2 Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba ar kitais įstatyme numatytais
pagrindais eina pareigas viešajame ar 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.

3.3 Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas –

valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens

administracinis darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogai, siekiant ar
reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažadas, 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 veika .

3.4 Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas,
kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias
paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų
viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas,
sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties
atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų
ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio,
papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
3.5 Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei
įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Kitos programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatyme ir kt. teisės aktuose.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių
planą.
5. Programos įgyvendinimą koordinuoja vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas darbuotojas,
atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.

II. SKYRIUS
KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE IR VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE
SITUACIJOS ANALIZĖ

PIRMAS SKIRSNIS
SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS
SVEIKATOS SISTEMOJE
6. Sociologinių tyrimų duomenimis, sveikatos priežiūros sistema yra viena iš labiausiai korupcijos
paveiktų viešojo sektoriaus sričių. Korupcijos reiškiniai sveikatos priežiūros sistemoje yra vieni iš
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pavojingiausių socialinių reiškinių, iškreipiantys socialinį teisingumą, didinanti šešėlinę ekonomiką. Bet
kokia korupcinė veikla daro ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą. Taip yra dėl to, kad pažeidžiami visų
šalies gyventojų lygiateisiškumo ir teisingumo principai, atsiranda nepasitikėjimas ir nusivylimas tiek
visuomene, tiek pačia valstybe.
7. Korupcijai sveikatos priežiūros sistemoje įvertinti pasitelkiami sociologiniai vertinimo būdai,
tačiau tyrimai ne visada atskleidžia ją visais įmanomais aspektais. Todėl sociologiniai tyrimai yra tik
vienas iš šaltinių vertinant korupcijos mastą sveikatos priežiūros sistemoje.
8. Pasaulinis korupcijos barometras (angl. Global Corruption Barometer) – tai vienintelis pasaulinio
masto tyrimas apie požiūrį į korupciją ir korupcijos patirtį. Pasaulinį korupcijos barometrą pagal
visuomenės nuomonės apklausas sudaro tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Transparency
International“. Pasaulinio korupcijos barometro 2016 m. „Transparency International“ duomenimis1, kas
ketvirtas Lietuvos gyventojas teigia, jog yra davęs kyšį gaunant medicinos paslaugą valstybinėje ASPĮ per
pastaruosius 12 mėnesių. Nors lyginant su 2013 metų duomenimis (35 proc.), galima pastebėti teigiamų
pokyčių, tačiau Lietuva vis dar išlieka viena labiausiai korumpuotų Europos Sąjungos valstybių vertinant
sveikatos priežiūros sistemos sritį ir yra priešpaskutinėje vietoje, aplenkdama tik Rumuniją (2016 metais –
33 proc.). 24 proc. Lietuvos gyventojų į apklausos klausimą „Ar jūs / jūsų šeimos narys davėte kyšį
naudodamiesi tokiomis paslaugomis (sveikatos apsaugos, teismų, policijos, nedarbingumo lengvatos, kitos
socialinės lengvatos, valstybės apmokamo išsilavinimo, oficialių dokumentų gavimas) per pastaruosius 12
mėnesių?“ atsakė teigiamai. Tiek pat procentų Lietuvos gyventojų (24 proc.) pasisakė ir į klausimą „Ar jūs
/ jūsų šeimos narys davėte kyšį gaunant medicinos paslaugą valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje?“
Lietuvos rodikliai yra ženkliai prastesni už artimiausių kaimyninių šalių (pvz., Latvijoje – 13 proc., Lenkijoje – 6
proc., Estijoje – 5 proc.).
Į pateiktą klausimą „Ar pranešėte apie kokius nors incidentus, kai jūs ar jūsų namų ūkio narys
mokėjo neoficialų mokestį ar davė dovaną valstybės pareigūnui / asmeniui, dirbančiam valdžios
institucijoje?“ teigiamai Lietuvoje atsakė tik 7 proc. respondentų. Į klausimą „mūsų visuomenėje iš esmės
žmonėms priimtina pranešti apie korupcijos atvejus, su kuriais jie susiduria“ (klausta, ar respondentai
sutinka, ar nesutinka su šiuo teiginiu). Šiam teiginiui pritarė, kad praneštų tik 15 proc. Lietuvos
respondentų. Tuo tarpu Lenkija – 24 proc., Estija – 33 proc., Vokietija – 63 proc., Švedija – 69 proc.,
Prancūzija – 74 proc., Portugalija – 78 proc. Tyrimo rezultatai rodo, kad iki šiol Lietuvoje nėra populiaru
pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas. Šios tendencijos nesietinos tik su sveikatos
priežiūros sistema, o yra vyraujančios visame viešame sektoriuje.
9. LR Sveikatos apsaugos ministerija 2018 – 2020 metais įgyvendino 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas Nr.10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija
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priemonių įgyvendinimas“ projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“
Nr.10.1.2-ESFA-V-916-01-0013. Vykdant minėto projekto veiklas LR Sveikatos apsaugos ministerija
atlikto keturias reprezentatyvias Lietuvos gyventojų apklausas. Pirmoji apklausa buvo atlikta 2018 metų
rugsėjį ir į klausimą „Ar žinote, kad neoficialus atsidėkojimas / kyšio davimas gydytojui yra
nusikaltimas?“, teigiamai atsakė 88,8 proc. respondentų. Po pusmečio (2019 m. gegužės mėnesį) į tokį patį
klausimą teigiamai atsakė 89,6 proc. respondentų, o 2019 m. spalio mėn. – 89,1 proc. respondentų.
Į klausimą „Ar paskutinio apsilankymo pas gydytoją metu patyrėte spaudimą papildomai neoficialiai
susimokėti už gaunamas paslaugas? 2018 m. rugsėjo mėnesį teigiamai atsakė 9,3 proc. respondentų, 2019
m. gegužės mėn. – 9,0 proc., o 2019 m. spalio mėn. – 7,6 proc. respondentų.
Nepaisant aktyviai LR Sveikatos apsaugos ministerija vykdytų antikorupcinės socialinės reklamos
kampanijų, pasibaigus projekto veiklai 2020 metų sausio mėn. vykdytos apklausos rodikliai vėl pablogėjo,
nes į klausimą „Ar žinote, kad neoficialus atsidėkojimas / kyšio davimas gydytojui yra nusikaltimas?“
teigiamai atsakė 88,7 proc. respondentų, o patyrusių spaudimą procentas irgi nežymiai padidėjo iki 8,3
proc.
10. Nuo 2001 m. STT inicijuoja visuomenės apklausas – „Lietuvos korupcijos žemėlapis“, kurių
tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų, verslininkų ir valstybės tarnautojų požiūrį į korupciją, jos paplitimą,
atskleisti minėtų grupių patirtį šioje srityje, nustatyti Lietuvos visuomenės antikorupcinį potencialą. 2019
m. fiksuoti geriausi korupcijos masto pokyčio vertinimai visose visuomenės grupėse. Atvirame klausime
2019 m. gyventojų nuomone labiausiai korumpuotos institucijos buvo nurodytos sveikatos apsaugos
institucijos – 47 proc., teismai – 37 proc., Seimas – 30 proc. Įmonių atstovų nuomone, labiausiai
korumpuoti yra teismai (30 proc. atsakymų į atvirą klausimą). Teismų korumpuotumo minėjimas žymiai
padaugėjo (2018 m. buvo 18 proc.). Antroje vietoje yra sveikatos apsauga – 26 proc. (buvo 35 proc.) ir
Seimas – 23 proc. (buvo 22 proc.). Kaip ir ankstesniuose tyrimuose, valstybės tarnautojai atvirame
klausime kaip labiausiai korumpuotas įstaigas nurodė sveikatos apsaugos institucijas – 45 proc. (2018 m.
buvo 43 proc.), toliau seka savivaldybės – 31 proc. ir teismai – 31 proc. (teismų paminėjimai 2019 m.
žymiai dažnesni, 2018 m. buvo dvigubai mažiau – 14 proc.). Kaip ir ankstesniais metais, buvo matuojami
kyšių prievartavimo indeksai (dalis respondentų, kurių manymu, įstaigoje, kurioje jis apsilankė, buvo
norima gauti kyšį) ir kyšių davimo indeksai (dalis respondentų, kurių teigimu, jie apsilankymo įstaigoje
metu davė kyšį). Didžiausi gyventojų su kyšiais susieti indeksai 2019 m. yra respublikinėse ligoninėse
(prievartavimo – 0,25, davimo – 0,21), miestų ir rajonų ligoninėse (kyšių prievartavimo indeksas siekia
0,22, o kyšių davimo – 0,14). Tačiau palyginti su ankstesniais metais šie indeksai sumažėjo.
Nuo 2007 m. daugiau nei du kartus padidėjo gyventojų, žinančių, kur gali kreiptis norint pranešti apie
korupciją – nuo 18 proc. 2007 m. iki 48 proc. 2019 m. ir beveik tiek pat tarp verslo atstovų, žinančių kur
pranešti apie korupciją – nuo 35 proc. 2007 m. iki 61 proc. 2019 m. Tačiau vertinant, kokia visuomenės
dalis yra pasiryžusi pranešti apie korupciją, pastebima, kad pasiryžusių pranešti dalis reikšmingai nekinta
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jau dešimtmetį. Verslo atstovų, pasiryžusių pranešti apie korupciją, dalis šiuo metu siekia 31 proc. (2007
m. – 25 proc., 2014 m. – 36 proc.), gyventojų – 22 proc. (2007 m. – 24 proc., 2014 m. – 18 proc.).
11. Nepaisant vertinimų gerėjimo tendencijos, korupcijos problema sveikatos sistemoje vis dar
išlieka aktuali, todėl būtina imtis efektyvių korupcijos prevencijos priemonių, siekiant mažinti korupcijos
prielaidas asmens sveikatos priežiūros srityje, diegti veiksmingą šios sistemos antikorupcijos politiką.
ANTRAS SKIRSNIS
KORUPCIJOS PREVENCIJA IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI VŠĮ
KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE 2015 – 2019 METAIS
12. Vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas už korupcijos
prevenciją VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje atsako vyriausiasis gydytojas, kuris privalo imtis būtinų šio
įstatymo įgyvendinimo priemonių.
13. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2011-11-14 įsakymu Nr.172 “Dėl asmens,
atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimo” paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
14. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2015-02-25 įsakymu Nr. 29 „Dėl
korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015-2019 metams patvirtinimo“
patvirtinta Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2015 – 2019 metams,
kuris patikslintas vyriausiojo gydytojo 2018-11-12 įsakymu Nr. 214 „Dėl vyriausiojo gydytojo 2015-02-25
įsakymo Nr.29 “Dėl korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo”
pakeitimo“. Patvirtintoje Korupcijos prevencijos programoje 2015 – 2019 metams buvo numatytas
korupcijos priemonių tikslas - vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, siekiant išaiškinti ir šalinti
korupcijos prielaidas įstaigoje, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
Tikslui pasiekti buvo keliami uždaviniai:
 parengti (patikslinti) Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą;
 ugdyti antikorupcinę kultūrą įstaigoje, mažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas;
 vertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigoje;
 didinti viešųjų pirkimų organizavimo, atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę įstaigoje;
 viešinti įstaigos veiklą;
 šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais;
 bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais;
 informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus;
 įstaigoje analizuoti gaunamą informaciją dėl galimų korupcinių veikų.
15. Įgyvendinant 2015–2019 metų programą, vykdant korupcijos prevencijos priemones:
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15.1 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2014-01-13 įsakymu Nr.4 “Dėl VšĮ
Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų elgesio kodekso tvirtinimo”

patvirtintas VšĮ Klaipėdos vaikų

ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas. 2015 – 2019 metais ligoninės medicininės etikos komisija skundų
dėl VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų elgesio kodekso pažeidimų, negavo;
15.2 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2019-07-11 įsakymu Nr. 134 “Dėl VšĮ
Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių patvirtinimo” patvirtintos naujos VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų, susidūrusių
su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės. 2015 – 2019 metais korupcijos atvejų
įstaigoje nenustatyta;
15.3 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2015-03-09 įsakymu Nr. 40 “Dėl privačių
interesų deklaravimo tvarkos“ nustatyta privačių interesų deklaravimo tvarka, paskirti atsakingi asmenys už
deklaravimo ir deklaracijų kontrolę. Programos įgyvendinimo laikotarpiu visi darbuotojai, kuriems buvo
taikoma pareiga deklaruoti privačius interesus, buvo pateikę privačių interesų deklaracijas, kurios
skelbiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje. 2015 – 2019 metais atvejų, kad įstaigoje
dirbantis sveikatos priežiūros specialistas

būtų pažeidęs LR viešųjų ir privačių interesų derinimo

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įstaigoje nebuvo;
15.4 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2019-03-12 įsakymu Nr. 48 „Dėl
vaistinių preparatų reklamos įstaigoje“ buvo patikslinta nuo 2011 metų nustatyta vaistinių preparatų
reklamos įstaigoje tvarka. Nuo 2011 metų visi įstaigoje vykstantys vaistinių preparatų reklamos renginiai
registruojami įstaigoje patvirtintame „Reklaminių renginių registracijos žurnale“. 2015 – 2019 metais
neskaidrios veiklos dėl vaistinių preparatų neteisėto įsigijimo ligoninėje fiksuota nebuvo;
15.5 Ligoninėje nuo 2017 metų 1 kartą metuose buvo atliekamas įstaigos veiklos sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas, kurio metu išskiriamos veiklos sritys, turinčios
didžiausią korupcijos pasireiškimo tikimybę. KPT vertinimo metu nustatatomos didžiausią korupcijos
pasireiškimo tikimybę turinčios veiklos sritys, kurios siekiant nustatyti rizikos veiksnius vertinamos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais.
Ligoninėje 2017 m. – vertintos 2 veiklos sritys: įstaigos darbuotojų interesų konfliktų valdymas bei viešųjų
pirkimų organizavimas ir vykdymas, 2018 m. – vertintos 2 veiklos sritys atliekų tvarkymo organizavimas
ir vykdymas bei finansų apskaita ir valdymas, 2019 m. – personalo valdymas ir administravimas bei
planinių operacijų eilių valdymas. Analizuotose veiklos srityse rizikos veiksnių galimai korupcijai
nenustatyta, įvertinta, jog įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose nustatytos sprendimų priėmimo,
veiksmų atlikimo tvarkos yra skaidrios ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo
nuožiūra, darbuotojai vykdydami savo funkcijas laikosi įstatymų, įstaigos teisės aktų ir kitų teisės aktų
reikalavimų. Nuo 2014 metų ligoninėje įdiegta, sertifikuota ir išorės auditorių 1 kartą metuose vertinama
kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“
reikalavimus, kuri reglamentuoja ne tik paslaugų teikimo ir darbuotojų vykdomas funkcijas, bet ir
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lyderystės (strateginio vystymo, administravimo), procesų palaikymo (žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros,
procesų veikimo aplinkos), veiksmingumo vertinimo ir gerinimo procesus, kas didina įstaigoje vykstančių
procesų skaidrumą.
15.6 Vykdant viešųjų pirkimų korupcijos prevencijos priemones:
15.6.1 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įstaigos internetinėje svetainėje
skelbiami viešųjų pirkimų planai;
15.6.2 viešųjų pirkimų iniciatoriai ir komisijos nariai, dalyvaujantys įstaigos viešųjų pirkimų
komisijos darbe, deklaruoja savo nešališkumą;
15.6.3 2015 – 2019 metais padidėjo vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių
pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO). 2011 metais įstaiga vaistinių preparatų per
CPO nepirko, 2014 metais vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių per CPO įsigijo 24,88
proc. poreikio apimties, o 2019 metais įsigyta net 69,46 proc. poreikio apimties;
15.6.4 2015 – 2019 metais didėjo per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) įsigyjamų
prekių ir paslaugų asortimentas. 2015 metais per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) buvo
perkami kompiuteriai, spausdintuvų rašalo kasetės, biuro reikmenys, o 2019 metais įsigyjamų prekių ir
paslaugų asortimentas išsiplėtė, per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) buvo įsigyjami kompiuteriai, kompiuterių dalys, spausdintuvų rašalo kasetės, biuro reikmenys, ryšio paslaugos, elektra,
valymo ir higienos prekės, buities prekės, kilimėlių keitimo ir nuomos paslaugos, skalbimo paslaugos.
15.7 2015 – 2019 metais VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje intensyviai buvo viešinama įstaigos veikla,
vykdomas visuomenės švietimas korupcijos prevencijos klausimais:
15.7.1 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje ant įėjimo į ligoninę durų, gydytojų kabinetų durų
antikorupciniu tikslu klijuojami lipdukai “Geriausia padėka gydytojui – jūsų šypsena”;
15.7.2 ligoninės interneto svetainėje www.kvl.lt skiltyje Korupcija, taip pat kitose įstaigos
informacijos skelbimo vietose, pacientams (jų atstovams) buvo pateikta informacija apie įstaigos veiklą,
asmenų atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas, įstaigos vadovo kreipimasis, kur turi kreiptis
pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, nurodyta informacija kur gali kreiptis asmuo, susidūręs
su VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla, pateikiami įstaigos, LR Sveikatos
apsaugos ministerijos bei STT pasitikėjimo telefono numeriai, el. paštai;
15.7.3 vykdant antikorupcinį švietimą pacientams, ligoninėje 2016 metais buvo sukurtos ir
atspausdintos antikorupcinės skrajutės „Kaip atsidėkoti? Geru žodžiu ir šypsena?“, kurių tikslas priminti
pacientams (jų atstovams), kad už ligoninėje suteiktas paslaugas, kokybišką ir rūpestingą darbuotojų
aptarnavimą galima padėkoti kitaip, sukurti informaciniai segtuvai „Korupcijos prevencija“, kuriuose
pateikiama informacija apie įstaigos veiklą, asmenų atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas, nurodyta
informacija kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų korupcinio
pobūdžio veikla, pateikiami įstaigos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei STT pasitikėjimo telefono
numeriai, el. paštai.;
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15.7.4 2019 metais VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė dalyvavo Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerijos organizuotoje antikorupcinėje akcijoje „Padėkok medikui. Ne kyšis gydo“, kurios
metu pacientai, norintys padėkoti medikui, galėjo juos gydžiusiems medikams savo padėką išreikšti
žodžiais – juos užrašyti ant specialaus atviruko. Akcijos metu buvo gautos 349 padėkos įstaigos
darbuotojams. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerijos organizuotoje antikorupcinėje akcijoje „Nekišk kyšio. Geroji antikorupcinė patirtis“, jos metu
spaudoje buvo viešinama geroji ligoninės antikorupcinė patirtis. Ligoninė dalyvavo Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje antikorupcinėje akcijoje „Nekišk kyšio. Už gydymą jau
susimokėjai“, kurios metu spaudoje visuomenei buvo pateikiama informacija apie ligoninėje teikiamas ir iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto apmokamas paslaugas.
15.8 2015 – 2019 metais, siekiant išsiaiškinti korupcijos paplitimą įstaigoje, ligoninėje buvo
vykdoma anoniminė anketinė pacientų (jų atstovų) apklausa. 2015 metais tik 0,1 proc. apklaustųjų teigė,
kad už gautą medicinos pagalbą, kitas suteiktas paslaugas neoficialiai atsilygino įstaigoje. 2018 metais 0,8
proc. stacionare gydytų apklaustųjų ir 4,9 proc. ambulatorines paslaugas gavusių apklaustųjų teigė, kad
apsilankymo įstaigoje metu davė kyšį. Padidėjimą galėjo lemti didėjantis pacientų (jų atstovų)
informuotumas apie smulkiąją korupciją (saldainius, gėles ir t.t.) sveikatos sistemoje, ką visuomenė iki šiol
laikė ne korupcine veikla, bet padėka medikui. 2019 metais tokių atvejų skaičius nežymiai sumažėjo – 0,7
proc. stacionarines ir 0,9 proc. ambulatorines paslaugas gavusių apklaustųjų teigė, kad apsilankymo
įstaigoje metu už gautą medicinos pagalbą neoficialiai atsilygino.
15.9 2015 – 2019 metais VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje intensyviai buvo vykdomas įstaigos
darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais:
15.9.1 programos vykdymo laikotarpyje 86 proc. įstaigos darbuotojų dalyvavo mokymuose
korupcijos prevencijos temomis, privačių interesų deklaravimo klausimais;
15.9.2 vykdant antikorupcinį darbuotojų švietimą ligoninėje buvo sukurtos, atspausdintos ir
darbuotojams dalinamos skrajutės „Kaip elgtis kai siūlomas kyšis.“.
15.10 Nuo 2018 metų, siekiant išsiaiškinti darbuotojų toleranciją korupcijai, 1 kartą metuose buvo
vykdoma anoniminė anketinė darbuotojų apklausa. 2018 metais 73,3 proc. apklaustų įstaigos darbuotojų
buvo girdėję apie įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones, 2019 metais tokių darbuotojų
buvo net 93,3 proc. 2018 metais 55,2 proc. apklaustųjų darbuotojų nurodė, kad žino, kur turi kreiptis norint
pranešti apie korupcijos atvejus, ir 29,2 proc. darbuotojų praneštų apie jiems žinomą korupcijos atvejį,
2019 metais net 66,9 proc. apklaustųjų darbuotojų nurodė, kad žino, kur kreiptis norint pranešti apie
korupcijos atvejus, ir net 35,7 proc. darbuotojų praneštų apie jiems žinomą korupcijos atvejį. Šie rezultatai
parodo darbuotojų švietimo antikorupcijos klausimais efektyvumą ir didėjančią įstaigoje dirbančių
darbuotojų netoleranciją korupcijai.
16. Programos įgyvendinimo laikotarpiu institucijų ar pacientų (jų atstovų) pranešimų apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ligoninėje negauta. 2019 metais Klaipėdos miesto savivaldybės
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administracijos sudaryta komisija vertino įstaigos antikorupcinę veiklą. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019-03-20 įsakymu Nr. AD1-489 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei suteiktas
Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

III. SKYRIUS
KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE IR VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE
PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
PIRMAS SKIRSNIS
KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
17. Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti
valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus, atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai
analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu. Pagal atliktas sveikatos priežiūros sistemos
problematiškų sričių analizes problematiškiausiomis vis dar išlieka asmenų registravimo į asmens sveikatos
priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių valdymas, viešieji pirkimai, paramos teikimas ir gavimas.
Apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) veiklos srityse egzistuojančius korupcijos rizikos
veiksnius signalizuoja STT periodiškai inicijuojami ikiteisminiai tyrimai ir teismų nutartys, kurių
subjektais tampa ASPĮ darbuotojai ir (ar) ASPĮ teikiamas paslaugas siekiantys gauti ar ASPĮ poreikiams
tenkinti reikalingi darbai, prekes ar paslaugas siekiantys teikti fiziniai ir juridiniai asmenys.
18. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau - VTEK) atliktų tyrimų rezultatai ir priimti
sprendimai rodo, kad vis dar nepavyksta esamomis išorės ir vidaus kontrolės priemonėmis užtikrinti
tinkamo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo ASPĮ,
o tai didina riziką, kad nepavyks užtikrinti pakankamo ASPĮ darbuotojų nešališkumo, vykdant ASPĮ
funkcijoms atlikti reikalingus viešuosius pirkimus ar atliekant kitas funkcijas.
19. Valstybės kontrolės užsakymu 2017 m. atlikto Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
tyrimo duomenimis net 55 proc. apklaustų gyventojų, kaip pagrindinę asmens sveikatos priežiūros
problemą, įvardijo dideles eilės. Daugiau nei pusė gyventojų patenkinamai arba blogai vertino ir galimybę
norimu laiku patekti pas gydytoją. Šio tyrimo metu gyventojai blogiausiai įvertino gydytojų specialistų
antrinio lygio konsultacinių paslaugų prieinamumą. ASPĮ vadovai nurodė, kad dideles eiles nulėmė
specialistų trūkumas, riboti PSDF biudžeto ištekliai. Didelės eilės sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ne
tik daro neigiamą įtaką visuomenės nuomonei, bet ir mažina pasitikėjimą valstybinio privalomojo sveikatos
draudimo sistema. Tarptautinių ekspertų nuomone, ilgų eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti
problema didina sunkių pasekmių, tokių kaip paciento mirtis, komplikacijos ar kiti nepageidautini įvykiai,
atsiradimo tikimybę, taip pat didina neteisėtų susitarimų tikimybę tarp medikų ir pacientų siekiant
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pagreitinti reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminus, atsiranda prielaidos neoficialiems
mokėjimams.
20. Nacionalinio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių formavimo, valdymo
ir stebėsenos tvarkos reglamentavimo problematika, galinti daryti neigiamą įtaką asmens sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumui, išsamiai išanalizuota STT atliktose korupcijos rizikos analizėse ir
pateiktose išvadose. STT atliktų analizių išvadose nurodoma, kad nėra sukurtos bendros pacientų
registravimo sveikatos priežiūros paslaugoms gauti LNSS priklausančiose ASPĮ sistemos, o veiklą
analizuojamose srityse reglamentuojantys nacionalinio lygmens teisės aktai nėra tokie išsamūs, kad įstaigos
lygmeniu suformuoti vienodą darbo praktiką visose Lietuvos nasionalinei sveikatos sistemai (toliau –
LNSS) priklausančiose ASPĮ ir išvengti įstaigos lygmens interpretacijų, sukuriančių prielaidas korupcijos
rizikos veiksniams atsirasti. Dėl sveikatos priežiūros sistemos specifiškumo visuomet išlieka sveikatos
priežiūros specialisto ar (ir) paciento piktnaudžiavimo rizika, kai siekiant gauti galimybę / sudaryti
galimybę pas sveikatos priežiūros specialistą patekti apeinant susiformavusią planinių pacientų eilę,
medicininiuose dokumentuose bus pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija apie realią paciento
sveikatos būklę, kad konkretų atvejį galima būtų pripažinti būtinosios medicinos pagalbos atveju. Ši rizika
ypač padidėja, kai ASPĮ darbo praktikoje netaiko jokių priemonių, kad identifikuotų tokio pobūdžio
neatitiktis, pavyzdžiui, nevykdoma planinių ir būtinosios medicinos pagalbos atvejų stebėsena, nesukurtas
ir (ar) nevykdomas neatitikčių nustatymo ir koregavimo procesas ir t.t. Atskirose ASPĮ neskiriamas
pakankamas dėmesys institucinio lygmens sprendimų daromo poveikio pacientų eilių sudarymo ir valdymo
srityse vykstančių procesų skaidrumui vertinti. Lieka ribojimai pacientams pasirinkti registracijos būdą.
Nėra sukurtų veiksmingų priemonių, kurios apsaugotų pacientą ir sudarytų galimybę pacientui savo
iniciatyva apsisaugoti nuo manipuliavimo, kai sveikatos priežiūros specialistas skatina pacientą priimti
sprendimą pasirinkti „mokamas“ sveikatos priežiūros paslaugas pateikdamas informaciją apie
nepakankamą iš PSDF biudžeto lėšų kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą įstaigoje.
Nuolatinis nepakankamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas skatina smulkiąją korupciją
sveikatos priežiūros sistemoje, mažina pasitikėjimą sveikatos priežiūros sistema ir privalomuoju sveikatos
draudimu.
21. Siekdama spręsti minėtas problemas, 2019 metais LR Sveikatos apsaugos ministerija LNSS
priklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatė prievolę prisijungti prie IPR IS ir pradėti
vykdyti išankstinę pacientų registraciją per E.sveikata IPR IS sistemą arba integruoti įstaigose esančias
išankstinės registracijos sistemas su E.sveikata IPR IS. 2019 metais, siekdama susieti pacientų registracijas
su galiojančiais elektroniniais siuntimais, taip sudarant sąlygas mažinti dirbtinai susidarančias eiles dėl
pacientų, kurie registruojasi gauti paslaugas, neturėdami gydytojo siuntimo (tas, kurias gauti jis
reikalingas) arba registruojasi iš karto keliose ASPĮ, į kurias neatvyksta ir neinformuoja apie neatvykimą,
LR Sveikatos apsaugos ministerija atliko E.sveikata išankstinės pacientų registracijos sistemos (toliau IPR IS) integraciją su ESPBI IS.
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22. LR Sveikatos apsaugos ministerija savo antikorupcijos programoje 2020 - 2022 metams nurodė,
kad nepakankamas duomenų atvėrimas ASPĮ interneto svetainėse suponuoja prielaidas visuomenei
nepasitikėti įstaigos veikla, efektyvesniu viešųjų išteklių naudojimu. Todėl būtina viešai atskleisti, kaip
vykdomas laukiančiųjų (pacientų) sąrašo formavimas, pacientams informuoti skirtoje skiltyje viešinti
institucinio lygmens teisės aktus ir dokumentus, reglamentuojančius pacientų registracijos tvarką, arba
pateikti jų turinio santrauką, kurioje būtų pateikta esminė informacija apie pacientų registracijos tvarką
įstaigoje. Didesnį dėmesį skirti neatitiktims, ypač susijusioms su paciento sveikatos būklės atitikties
nurodytoms indikacijoms, nustatyti. Vykdyti pacientų apklausas ir pacientams viešai, ASPĮ interneto
svetainės skiltyje, skirtoje pacientams informuoti, būtina atskleisti apibendrintus pacientų apklausų
rezultatus, o ASPĮ iniciatyva vykdant pacientų apklausas, svarstyti galimybę vertinti ne tik pacientų
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, bet ir rinkti informaciją apie korupcijos mastą ASPĮ viduje.
23. LR Sveikatos apsaugos ministerija savo antikorupcijos programoje 2020 - 2022 metams taip pat
nurodė, kad sveikatos priežiūros sistemoje vis dar aktualia problema išlieka neskaidriai vykdomi viešieji
pirkimai. Programoje nurodytos kelios pagrindinės aukštą korupcijos lygį lemiančios priežastys: didelė
viešųjų pirkimų įtaka ASPĮ ir verslo subjektams, nepakankamai veiksmingas kontrolės mechanizmas,
nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus ir pan. Tam tikrais atvejais korupcijai pasireikšti vis
dar turi įtakos neformalūs išankstiniai susitarimai, kvalifikacinių reikalavimų pritaikymas proteguojamoms
įmonėms, nereikalingų ar papildomų darbų pirkimas, netinkamas sutarčių vykdymas ir nepakankama jų
vykdymo priežiūra, tiekėjų piktnaudžiavimas jiems suteikta teise ginti savo interesus, konkurenciją
ribojantys (karteliniai) susitarimai. Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai sudaro neleistinus
susitarimus, o pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą sudėtinga tokius tiekėjus pašalinti iš viešojo
pirkimo. Todėl pagrindinių viešųjų pirkimų principų tokių kaip skaidrumas, lygiateisiškumas, abipusis
pripažinimas, proporcingumas, nediskriminavimas, racionaliai ir efektyviai naudojamos valstybės lėšos –
aktualumas išlieka.
24. 2020 metais STT atliktoje Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos
įgyvendinimo 2015–2019 m. tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje nurodyta,
kad viešieji pirkimai išlieka aktualūs ir sveikatos priežiūros sistemoje dėl šių priežasčių:
24.1 didelė „vieno tiekėjo“ viešųjų pirkimų dalis – konkurencijos nebuvimas pirkimuose padidina
įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų kainas, sumažina galimybes racionaliausiu būdu panaudoti viešąsias
lėšas. Didelę „vieno tiekėjo“ pirkimų dalį nulemia įvairios priežastys: netinkamai parengti kvalifikaciniai
reikalavimai ar techninės specifikacijos, neskaidomas stambaus pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis,
kai tam nėra jokio objektyvaus ekonominio ar kitokio pagrindimo, rinkos dalyvių susitarimai, ilgalaikis
rinkos pasidalijimas tarp nedidelės dalies tame segmente veikiančių tiekėjų ir kt.;
24.2 neskaidrūs perkančiosios organizacijos ir tiekėjo ryšiai, kurie neretai pasireiškia dirbtinai
ribojant kitų tiekėjų konkurenciją:
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 nustatomi neproporcingi ir (ar) pertekliniai tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, taip
suvaržant smulkių įmonių galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
 techninės specifikacijos formuluojamos taip, kad atskiri reikalavimai ar jų visuma tiktų
konkrečiam tiekėjui. Dažnai tiekėjų konkurenciją dirbtinai riboja itin detalūs techninės specifikacijos
reikalavimai, dėl kurių susidaro galimybė pirkimo objekto reikalavimus pritaikyti konkrečiam tiekėjui arba
dirbtinai sumažinama potencialių tiekėjų skaičių. Tokie atvejai nustatyti transporto priemonių,
laboratorinių reagentų pirkimuose;
 neskaidomas stambus pirkimo objektas į atskiras dalis, kai tam nėra jokio objektyvaus
ekonominio ar kitokio pagrindimo;
 tiekėjas, teikdamas paramą perkančiajai organizacijai arba su ja susijusiems juridiniams
asmenims – paramos gavėjams, registruotiems perkančiosios organizacijos adresu ir (ar) vadovaujamiems
jos darbuotojų, užsitikrina palankesnes sąlygas laimėti perkančiosios organizacijos viešuosiuose
pirkimuose. Tiekėjas paramą perkančiajai organizacijai gali teikti ne tik pats, bet ir per susijusias įmones;
 disponavimas tarnybine informacija apie darbovietės – perkančiosios organizacijos
prekių ir paslaugų poreikį ir (ar) galimybės daryti įtaką šio poreikio formavimui kelia riziką dėl tikslinio
juridinių asmenų steigimo, siekiant dalyvauti ir laimėti darboviečių ar kitų susijusių perkančiųjų
organizacijų viešuosiuose pirkimuose;
 perkančiosios organizacijos ir jos viešųjų pirkimų dalyvį siejantys darbuotojų giminystės,
santuokos ar svainystės ryšiai kelia riziką dėl palankių sąlygų sudarymo tokiam dalyviui laimėti
perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus.
24.3 susitarimai tarp viešųjų pirkimų dalyvių – viešojo pirkimo konkurse dalyvaujantys ūkio
subjektai sudaro neleistinus susitarimus, todėl mažesnes kainas pasiūlę dalyviai pasitraukia iš viešojo
pirkimo konkurso, o konkursą laimi aukščiausią kainą pasiūlęs ūkio subjektas. Vėliau viešojo pirkimo
konkurso laimėtojas su iš viešojo pirkimo konkurso pasitraukusiomis įmonėmis pasirašo subrangos sutartis
ar kitaip joms atsilygina.
24.4 mažai kontroliuojami viešieji ir privatūs interesai viešųjų pirkimų srityje – viešuosiuose
pirkimuose išlieka didelė interesų konfliktų pasireiškimo rizika, kai pirkimo procedūroje dalyvaujantys ar
įtaką sprendimams galintys daryti perkančiosios organizacijos darbuotojai, ekspertai ar stebėtojai turi
asmeninį suinteresuotumą, kuris nulemia viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos
sprendimus. Nereta situacija, kai perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vadovus ar darbuotojus sieja
narystės toje pačioje politinėje partijoje ar kitoje organizacijoje, giminystės ar santuokos ryšiai. Plečiamas
asmenų, turinčių pareigą deklaruoti privačius interesus, ratas, tačiau pastarųjų deklaracijose pateikiamų
duomenų analizė, jų pagrįstumo ir pakankamumo patikrinimai praktiškai neatliekami.
Mažinant korupcijos apraiškas viešųjų pirkimų srityje, būtina nuolat peržiūrėti ir tobulinti darbo
organizavimo vidaus tvarkas viešuosiuose pirkimuose, atskirti viešuosius pirkimus inicijuojančių,
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vykdančių ir prižiūrinčių asmenų funkcijas, sekti ir analizuoti viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklius (kiek
įstaiga skyrė biudžeto lėšų pirkimams, ar sutaupė atlikus pirkimą, ar vykdomi rinkos tyrimai, kaip ir kiek
ilgai užtruko pirkimo procedūros, ar gauta pretenzijų, kiek iš jų patenkinta buvo, kiek teismo ieškinių
pateikta. Taikyti inovatyvius pirkimus, elektroninius aukcionus ir kt.). Labai svarbu tinkamas viešųjų ir
privačių interesų konfliktų valdymas viešuose pirkimuose, ypač pirkimų iniciatorių, pirkimų organizatorių
ir techninių specifikacijų rengėjų.
25. 2019 m. birželio 10 d. STT atliktoje korupcijos rizikos analizėje dėl ASPĮ paramos gavimo,
apskaitos, naudojimo, naudojimo kontrolės ir viešinimo srityje, buvo vertinama, ar esamas teisinis
reglamentavimas ir taikoma darbo praktika atskirose ASPĮ yra pakankama, kad būtų išvengta korupcijos
rizikos veiksnių atsiradimo paramos gavimo ir teikimo, apskaitos, naudojimo, naudojimo kontrolės ir
viešinimo srityse bei su tuo susijusiose ASPĮ veiklos srityse, identifikuotos korupcijos rizikos. Buvo
prieita išvadų, kad ne visos ASPĮ vidiniuose teisės aktuose yra aiškiai reglamentavusios tvarkos ir atskirų
darbuotojų įgaliojimus paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos, naudojimo, naudojimo kontrolės ir
viešinimo srityje. Nepakankamai aiškus teisinis reglamentavimas suteikia galimybę ASPĮ darbuotojams
savo nuožiūra interpretuoti, kokie veiksmai turi būti atliekami atskiruose analizuojamos procedūros
etapuose, neskatina bendros darbinės praktikos formavimosi ASPĮ viduje, sudaro galimybę išvengti
vertinimų, kurie gali padėti identifikuoti paramos teikėjus, kurie paramą teikia siekdami savanaudiškų
tikslų.
26. LR Sveikatos apsaugos ministerija savo antikorupcijos programoje 2020 - 2022 metams taip
pat nurodė, kad ASPĮ nepakankamai viešina veiklą paramos gavimo ir naudojimo srityje, todėl visuomenei
nesudaroma galimybė įvertinti, ar buvo užtikrintas tinkamas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo nuostatų įgyvendinimas ASPĮ naudojant gautą paramą. Potencialiems paramos teikėjams ir
kitiems suinteresuotiems asmenims nesudaroma galimybė prieš priimant sprendimus, susijusius su ASPĮ
rėmimu, įvertinti, ar ASPĮ nustatytos vidinės procedūros yra pakankamos, kad būtų užtikrintas paramos
panaudojimas visuomenei naudingais tikslais ir, teikiant paramą, įvertinti, ar ASPĮ nustatytų vidinių
procedūrų laikomasi praktinėje veikloje.
27. ASPĮ neturi pasitvirtinusios vidinės paramos teikimo tvarkos. Suinteresuotiems subjektams
nesudaroma galimybė lengvai prieinamu būdu gauti informaciją apie ASPĮ paramos teikimo tvarką,
teikiamos paramos prioritetus, veiklos rezultatus teikiant paramą.

ANTRAS SKIRSNIS
KORUPCIJOS VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE
PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
28. Sveikatos sistemos įstaigų vykdoma veikla sociologinių tyrimų duomenimis vis dar yra
priskiriama prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas.
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29. Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas ir išsiaiškinti veiklos sritis su didžiausia
korupcijos pasireiškimo rizika, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, kasmet atliekamas įstaigos veiklos
sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas, identifikuojamos veiklos sritys su
didžiausia korupcijos pasireiškimo rizika (žr. 1 lentelę):
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Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros
vykdymas
Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė
neišsamiai reglamentuoti*
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų
ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu
Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo
nustatyta veiklos trūkumų
Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų
nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus ar
jų priimamus sprendimus?
Ar išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose
įstaigose?
Ar priimami sprendimai yra susiję su materialine
ar kitokia interesanto nauda?
Ar buvo nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai ?
Ar kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė
šios įstaigos veiklos pažeidimų?
Ar gauta kitos informacijos apie įstaigos veikloje
egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės
žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų
skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo
priemonių pateikiama bei kita informacija)?

1 priedas

VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS VEIKLOS SRITYS, TURINČIOS
DIDŽIAUSIĄ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vidaus administravimo veiklos sritys:

Dokumentų apskaita
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Archyvo tvarkymas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Teisinė veikla
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Personalo valdymas ir
administravimas: pareigybių, dėl kurių
turi būti rengiamas konkursas,
kandidatų atranka, konkursų
organizavimas, kitų darbuotojų
atranka, nepotizmo prevencija, darbo
užmokestis, darbo sauga, sveikinimų
organizavimas, padėkų įforminimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
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Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros
vykdymas
Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė
neišsamiai reglamentuoti*
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir
kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu
Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti
informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo
nustatyta veiklos trūkumų
Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų
nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus ar jų
priimamus sprendimus?

Įstaigos veiklos sritys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Darbuotojų viešų ir privačių interesų
valdymas
Ne
Taip
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne

Etikos ir nusižengimų tyrimas, nuobaudų
skyrimas: darbo drausmės reguliavimas,
darbo drausmės pažeidimų tyrimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Viešųjų pirkimų inicijavimas,
planavimas, organizavimas, vykdymas ir
priežiūra
Paslaugų, darbų, įsigyjamų prekių
sutarčių sudarymas ir vykdymas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne

Finansų apskaita ir valdymas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Panaudos teise patikėto turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas: ūkinio
aptarnavimo užtikrinimas, gaisrinės
saugos užtikrinimas, tinkamo
eksploatavimo ir priežiūros užtikrinimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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Ar gauta kitos informacijos apie įstaigos veikloje
egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės
žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų
skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo
priemonių pateikiama bei kita informacija)?

Ar buvo nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai ?
Ar kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė
šios įstaigos veiklos pažeidimų?

Ar išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose
įstaigose?
Ar priimami sprendimai yra susiję su materialine ar
kitokia interesanto nauda?

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

Įstaigos veiklos srities aktualumą antikorupciniu
požiūriu lemtys kriterijai
(Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalis)
Papildomi kriterijai

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros
vykdymas

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo
nustatyta veiklos trūkumų
Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų
nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus ar
jų priimamus sprendimus?
Ar išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose
įstaigose?
Ar priimami sprendimai yra susiję su materialine
ar kitokia interesanto nauda?
Ar buvo nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai ?
Ar kitos kontrolės ar priežiūros institucijos
nustatė šios įstaigos veiklos pažeidimų?
Ar gauta kitos informacijos apie įstaigos veikloje
egzistuojančias korupcijos apraiškas
(kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija,
gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės
informavimo priemonių pateikiama bei kita
informacija)?

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valstybės investicijų fondo,
savivaldybės, LR Sveikatos apsaugos
ministerijos lėšomis įsigyto ir patikėto
valdyti turto naudojimas ir
disponavimas: ūkinio aptarnavimo
užtikrinimas, tinkamo eksploatavimo ir
priežiūros užtikrinimas
Įstaigos lėšomis įsigyto turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas:
aprūpinimas ilgalaikiu ir trumpalaikiu
turtu, tinkamo eksploatavimo ir
priežiūros užtikrinimas, autotransporto
poreikių tenkinimas.
Gaunamos, teikiamos paramos apskaita,
naudojimas ir disponavimas
Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl
įstaigoje suteiktų paslaugų nagrinėjimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Įstaigos veiklos priežiūra ir kontrolė
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė
neišsamiai reglamentuoti*
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų
ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika

1
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Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
priežiūros vykdymas
Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo
ir sprendimų priėmimo tvarka ir
atsakomybė neišsamiai reglamentuoti*
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų,
lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu

2
3
4
5

Ar buvo nustatyti galiojančios tvarkos
normų pažeidimai ?

6
7
8
9
10
11
12
13
14

18

Ar kitos kontrolės ar priežiūros
institucijos nustatė šios įstaigos veiklos
pažeidimų?
Ar gauta kitos informacijos apie įstaigos
veikloje egzistuojančias korupcijos
apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir
žvalgybos informacija, gyventojų skundai
ir pareiškimai, visuomenės informavimo
priemonių pateikiama bei kita
informacija)?

Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės
aktų nustatytą tvarką, paveikti įstaigos
darbuotojus ar jų priimamus
sprendimus?
Ar išaiškinta korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų kitose panašias
funkcijas atliekančiose įstaigose?

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos
analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų

Ar priimami sprendimai yra susiję su
materialine ar kitokia interesanto nauda?

Daugiausia priima sprendimus, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija

Padaryta korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika

1

Veiklos sritys, susiję su įstaigos funkcijų vykdymu:

Pacientų eilių planiniam stacionariniam
bei ambulatoriniam ištyrimui ir
gydymui reguliavimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne

Atvykusių pacientų eilių Priėmimo –
skubiosios pagalbos skyriuje bei
poliklinikoje (registratūroje, prie
gydytojo kabineto) reguliavimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne

Mokamų paslaugų valdymas:
planavimas, teikimas, apskaita
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Privalomojo sveikatos draudimo fondo
lėšomis apmokamų ambulatorinių
asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimas: gydytojo apžiūra, papildomų
tyrimų paskyrimas, gydymo
paskyrimas, paciento ilgalaikis
stebėjimas (dispanserizacija),
medikamentų išrašymas, pažymų
pacientui ( jo atstovui) apie gydymą
įstaigoje išdavimas
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika
Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
priežiūros vykdymas
Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė
neišsamiai reglamentuoti*
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų,
lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu
ar apribojimu
Daugiausia priima sprendimus, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę,
buvo nustatyta veiklos trūkumų
Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų
nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus
ar jų priimamus sprendimus?
Ar išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose
įstaigose?
Ar priimami sprendimai yra susiję su
materialine ar kitokia interesanto nauda?
Ar buvo nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai ?
Ar kitos kontrolės ar priežiūros institucijos
nustatė šios įstaigos veiklos pažeidimų?
Ar gauta kitos informacijos apie įstaigos
veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas
(kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos
informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai,
visuomenės informavimo priemonių pateikiama
bei kita informacija)?

Įstaigos veiklos srities aktualumą antikorupciniu
požiūriu lemtys kriterijai
(Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalis)

Įstaigos veiklos sritys
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Papildomi kriterijai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Privalomojo sveikatos draudimo fondo
lėšomis apmokamų stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
palatos paskyrimas, gydytojo apžiūra,
papildomų tyrimų paskyrimas, gydymo
paskyrimas, operacinio gydymo
organizavimas, medikamentų išrašymas,
reabilitacinių paslaugų teikimas ir
nukreipimas antram ir trečiam
reabilitacijos etapui, pažymų pacientui (
jo atstovui) apie gydymą įstaigoje
išdavimas
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne

Pacientų maitinimo organizavimas ir
vykdymas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne

Radiologijos (rentgenologinių tyrimų,
kompiuterinės tomografijos tyrimų)
veikla: registracija tyrimui, tyrimų
atlikimas, atsakymo pateikimas
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros
vykdymas
Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė
neišsamiai reglamentuoti*
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir
kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu
Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti
informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo
nustatyta veiklos trūkumų
Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų
nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus ar jų
priimamus sprendimus?
Ar išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose
įstaigose?
Ar priimami sprendimai yra susiję su materialine ar
kitokia interesanto nauda?
Ar buvo nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai ?
Ar kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė
šios įstaigos veiklos pažeidimų?
Ar gauta kitos informacijos apie įstaigos veikloje
egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės
žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų
skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo
priemonių pateikiama bei kita informacija)?

Įstaigos veiklos srities aktualumą antikorupciniu
požiūriu lemtys kriterijai
(Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalis)

Įstaigos veiklos sritys

1

PASTABA: * - išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“
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Papildomi kriterijai

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klinikinės laboratorijos veikla
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Įstaigos higieninės būklės užtikinimas ir
priežiūra
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

IV. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMAS
30. Programos strateginis tikslas - vykdant kryptingą korupcijos prevencijos politiką, mažinti
ir šalinti korupcijos prielaidas įstaigoje, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos
darbuotojų veiklą.
31. Programos tikslai:
31.1 formuoti kryptingą korupcijos prevenciją, mažinti korupcijos prielaidas, ugdyti darbuotojų
atsparumą korupcijai;
31.2

pagerinti informacijos sklaidą apie įstaigos veiklą, didinti visuomenės antikorupcinį

sąmoningumą, netoleranciją korupcijai, skatinti veikti skaidriai, sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar
kito nesąžiningo elgesio;
31.3 užtikrinti skaidrų įstaigos lėšų naudojimą, skaidrų prekių, darbų, paslaugų viešąjį pirkimą ir
sąžiningą konkurenciją.
32. Uždaviniai programos tikslams pasiekti:
32.1 tobulinti antikorupcinę aplinką ligoninėje, skatinti darbuotojus veikti skaidriai, sąžiningai;
32.2 mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas;
32.3 fiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, viešinti nustatytus
korupcijos atvejus, bendradarbiauti su išorės institucijomis korupcijos prevencijos ir kontrolės
klausimais;
32.4 vykdyti darbuotojų antikorupcinį švietimą;
32.5 nustatyti darbuotojų požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą;
32.6 didinti įstaigos veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei;
32.7 informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais;
32.8 įvertinti pacientų (jų atstovų) pasitenkinimą įstaigoje teikiamomis paslaugomis, nustatyti
korupcijos paplitimą įstaigoje;
32.9 didinti piimamų sprendimų viešumą, pagerinti informacijos sklaidą apie įstaigos lėšas, jų
naudojimą;
32.10 skaidrinti vykdomus viešuosius pirkimus.
33. Priemonės, kurios mažins korupcijos apraiškas įstaigoje ir jų vykdymo terminai, vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės pateikti Programos įgyvendinimo 2020–2023 m. priemonių plane.

V. SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ
34. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo 2020-2023 metais priemonių planą, kuris yra neatskiriama šios programos dalis.

35. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą
pagal kompetenciją atsako Programos įgyvendinimo 2020–2023 m. priemonių plane numatyti asmenys.
36. Programos įgyvendinimą įstaigoje organizuoja (koordinuoja) darbuotojas, atsakingas už
korupcijos prevenciją įstaigoje.
37. Programos įgyvendinimą kontroliuoja vyriausiasis gydytojas, metodinę pagalbą korupcijos
prevencijos klausimais teikia LR Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius ir
Specialiųjų tyrimų tarnyba.
38. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančius
įgyvendinant Programą:
38.1 įstaigoje reguliariai vykdoma Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų
priemonių įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas - 1 kartą per metus vyriausiajam gydytojui pateikiama
Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita;
38.2 atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos
Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, įstaigos vadovui teikiami motyvuoti pasiūlymai
dėl įgyvendinamų Programos įgyvendinimo priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar
racionalesnėmis, detalizuojant jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
39. Visa informacija apie Programos įgyvendinimą skelbiama viešai VšĮ Klaipėdos vaikų
ligoninės interneto svetainėje.
VI. SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
40. Programa vykdoma iš ligoninės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.
41. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas
papildomas finansavimas.
VII. SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
42. Įvykdžius programą planuojama pasiekti, kad:
42.1 ligoninėje nebūtų išorės institucijų nustatytų ir pripažintų stambiosios korupcijos, viešųjų
pirkimų viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų ir t.t. atvejų;
42.2 2023 metais daugiau nei 40 proc. (2018 m. – 29,2 proc., 2019 m. – 35,7- proc.) įstaigos
darbuotojų netoleruotų korupcijos ir informuotų apie korupcijos atvejus;
42.3 2020 – 2023 metais 100 proc. darbuotojų, kuriems taikoma pareiga deklaruoti privačius
interesus, pateikia ir atnaujina duomenis savo privačių interesų deklaracijose Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos (VTEK) Privačių interesų registre PRINREG.
42.4 2023 metais ne mažiau kaip 90 proc. įstaigoje dirbančių darbuotojų žinotų apie korupcijos
prevencijos priemones (2018 m. – 75,3 proc., 2019 m. – 95,5 proc.);

42.52023 metais sumažėtų smulkiosios korupcijos atvejų įstaigoje ir ne daugiau kaip 8 proc.
įstaigoje ambulatorines ir stacionarines paslaugas gavusių pacientų (jų atstovų), anketinėse apklausose
nurodytų, kad už gautą medicinos pagalbą, kitas paslaugas įstaigos darbuotojams papildomai atsilygino;
42.6 2023 metais ne mažiau 90 proc. įstaigos gydytojų deklaruotų apsilankymo laikus per IPR
IS;
42.7 2023 metais pacientų (jų atstovų) pasitenkinimas įstaigoje gautomis paslaugomis sudarytų
ne mažiau 0,95 balus (iš 1 maksimalaus galimo balo);
42.8 2023 metais ne mažiau 90 proc. vaistinių preparatų būtų įsigyjami per centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau - CPO);
42.9 2023 metais būtų vykdomi ne mažiau, kaip 2 konsoliduoti viešieji pirkimai per metus;
42.10 vyriausiajam gydytojui pateiktos išvados bei siūlymai dėl pirkimų stebėsenos rodiklių
tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo: 2021 m. – 2 vnt., 2022 – 2 vnt., 2023
– 2 vnt.;
42.11 atnaujinta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema,
kurios nustatytos formos būtų viešinamos įstaigos interneto svetainėje;
42.12 sukurta ir taikoma dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo,
registravimo, saugojimo ir eksponavimo sistema;
42.13 sukurta ir taikoma veiksmų, įstaigoje gavus neteisėtą atlygį, tvarka;
42.14 būtų išlaikytas įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
43. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas vertinami pagal Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo 2020-2023 metais priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VIII. SKYRIUS
PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
43. Įstaigos darbuotojai siūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinimo,
priemonių plane numatytų priemonių atnaujinimo teikia darbuotojui, atsakingam už korupcijos
prevenciją įstaigoje, arba įstaigos vadovui per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie
nedalyvauja vykdant Programos įgyvendinimo priemonių plano priemones.
44. Darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, atsižvelgęs į gautus siūlymus dėl
Programos įgyvendinimo prioritetų, naujų uždavinių nustatymo ar esamų uždavinių aktualumo, vykdant
Programą ir Programos įgyvendinimo veiksmingumo stebėsenos duomenis, parengia naujo laikotarpio
Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, o prireikus ir Programos pakeitimo projektą.
Programos pakeitimo projektą ir (ar) Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą pateikia VšĮ
Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiajam gydytojui.

IX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo ir galioja iki kitos Programos patvirtinimo.
46. Su Programa ir

programos įgyvendinimo priemonių planu supažindinami visi įstaigoje

dirbantys darbuotojai per įstaigos dokumentų valdymo sistemą www.kvl.lt → Nuorodos →
Dokumentai.
47. Kovos su korupcija programa skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.kvl.lt skiltyje
“Korupcija“.
48. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai skelbiama įstaigos interneto
svetainėje www.kvl.lt skiltyje “Korupcija“.

___________________

