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vrE5osros ISTATGos RADvrLrSKro RAJoNo nTRMTNES syErKATos pRrnZrUnos
CENTRO 2017-2019 METU KORUPCIJOS PREVENCTJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

i. VSI Radvili5kio rajono pirmines sveikatos prieZilros centro (toliau - RadviliSkio PSPC)

2017-2019 metq korupcijos prevencijos programos (toliau-Programa) tikslas uZtikrinti ilgalaikg,
veiksming4 ir krypting4 korupcijos prevencij4 ir kontrolg Radvili5kio PSPC.

2. Programa parcngla vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.

nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija20l5-2025
metq programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos

vie5oio administravimo istatymu, Lietuvos Respublikos vie5qjq ir piivadiq interesq derinimo
valstybineje tarnyboje istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2004 m. geguZes 19 d. nutarimu Nr. 607 ,,Ddl padaliniq ir asmenq, valstybes ir
savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolE, veiklos ir bendradarbiavimo

taisykliq patvirtinimo", Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. isakymu
Nr. 164 ,,Ddl korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo metodikos patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodZio 10 d. isakymu Nr. V-1433 ,,Del
Sakines korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo".

3. Korupcija - Radvili5kio PSPC dirbandio asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas,

reikalavimas arba priemimas turtines ar kitokios asmeninds naudos (dovanos, paslaugos, paLado,

privilegijos) sau ir kitam asmeniui uZ atlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal einamas pareigas, taip
pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtines ar kitokios asmeninds naudos

sau arba kitam asmeniui ar 5i4 naud4 priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siulymas ar

suteikimas Radvili5kio PSPC dirbandiam asmeniui turtines ar kitokios asmeninds naudos (dovanos,

paslaugos, paZado, privilegijos) uZ atlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal asmens einamas

pareigas, taip pat tarpininkavimas darant Sioje dalyje nurodytas veikas.

4. Korupcinio pobfldiio nusikalstamos veikos kySininkavimas, tarpininko
ky5ininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie5ojo

administravimo sektoriuje arba teikiant vie54sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims

naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba lgaliojimq vir5ijimas, piktnaudZavimas

of,rcialiais igaiiojimais, dokumentq ar matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto
pasisavinimas ar i55vaistymas, tamybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas,

neteisingq duomenq apie pajamas, pe1n4 ar turtq pateikimas, nusikalstamu bfidu igytq pinigq ar

turto legalizavimas, ki5imasis i dirbandio istaigoje asmens ar vie5ojo administravimo funkcijas
atliekandio asrlens veik4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar

reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar papirkimq.



5. Bendrieji tikslai:

-5-1. korupcijos prevencijos Radvili5kio PSPC Programos tikslas - kryptingos korupcijos
prevencijos politikos vykdymas, skaidresnes, veiksmingesnes ir viesesnes Radvili5kio pSpC, jai
pavaldZiq skyriq ir kitq padaliniq, darbuotojq veiklos uztikrinimasl

5.2. korupcijos prielaidq i5aiSkinimas ir Salinimas, nes Programa pagrista korupcijos
prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos parama teises paZeidimq tyrimuose.

5.3. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones ir bendros
antikorupcines kultrlros ugdymas Radvili5kio PSPC ir jam pavaldZiuose skyriuose ir padaliniuose.

5.4. neiSvengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus principo igyvendinimas.
5'5. Programoje numatytas priemones sieti su visuomenes apsauga nuo esamq ir atsirandandiq

korupcijos prielaidq RadviliSkio PSPC. Visokeriopai ginti visuotinai pripaZistamas Zmogaus teises
bei laisves ir nepaZeisti nekaltumo prezumpcijos.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS RADVILISXTO RAJONO PIRMINES SvEIKAToS PRIEZTunos

CENTRE PRIELAIDU ANALIZE

6. Bendrosios korupcijos prielaidos:
6.1. socialines (nepakankamas darbuotojq atlyginimas ir pan.);
6.2. teisines (teises aktq netobulumas, daZnas jq keitimas, nepakankama atsakomybe uZ

padarytus paZeidimus, profesinio elgesio kodekso sveikatos sistemoje nebuvimas ir pan.);
6'3. institucines (motyvacinds karjeros sistemos nebuvimas, nesivadovaujama asmenines

atsakomybes principais, truksta vie5umo);
6.4. strukt[rines (sveikatos sistemos strukturos sudetingumas ir trukumai; idiegtos ne visos

priemones atskiry (vieSqfq ir privadiq istaigq) sveikatos sistemos subjektq s4Ziningai konkurencijai
uZtikrinti; nepakankamai skaidrios viesqiq pirkimq proceduros; nepakankamos veiklos apskaitos ir
kontroles sistemos ir pan);

6.5. visuomends pilieti5kumo stoka (visuomenes poZiurio i korupcij4 neapibreZtumas ir
prieStaringumas; nesipriesinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; piliediq
pasyvumas antikorupcinei veiklai) ;

6.6. iSoriniq veiksniq (politiniq struktDry ir interesq grupiq itaka; tinkamq s4lygq atskiry
(vie5osios ir privadios istaigos) sveikatos sistemos subjektq s4ziningai konkurencijai nesudarymas;

7. specifines prielaidos (vienpuse ar nepakankama informacija apie lstaigos galimybes teikti
paslaugas, teikiamas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos prieZiuros paslaugas, apie pacientq
teises).

III SKYRIUS
SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS

PASIREISKIMO TIKIMYBE

8. Radvili5kio PSPC veikloje galima i5skirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos
pasireiSkimo tikimybe. Duomenys patekti 1 lenteleje.

1 lentele
Eil.
Nr.

RadviliSkio PSPC veiklos sritys, kuriose
galimas korupciios pasirei5kimas

Radvili5kio PSPC darbuotojai, kuriems
galimas korupcii os pasirei5kimas

l. Kompensuoiamuiu vaistiniu preparatu ir Radvili5kio PSPC sydytoi ai



mediclnos pagalbos priemonirl skyrimas
2. Prekiq, paslaugq irlar darbq vie5ieji

pirkimai ir uZsakymai
VieSqjq pirkimq organizatoriai, 

"resqir+pirkimq komisijos nariai ir kiti RadviliSkio
PSPC direktoriaus isakymu nurodyti
Radvili5kio PSPC darbuotojai, dalyvaujantys
vie5qj q pirkimq procedurose.

Nelegalus moke.iimai teikiant mokamas ir
apmokamas i5 PSDF biudZeto le5q
asmens sveikatos prieZiuros paslaugas
pacientams

Radvili5kio PSPC gydytojai, gydyrojr+
odontologq padejejai, slaugytojai, medicinos
registratoriai.

4. PSDF biudZeto ir kitll le5q skirstymas Radvili5kio PSPC administracii a

IV SKYRIUS
GALIMOS KORUPCIJOS RADVILISTTO PSPC PASEKMES

9. Gali:
9.1. sumazeti prie gydymo istaigos prisirasiusiq gyventoiq skaidius;
9.2' pablogeti teikiamrl Radvili5kio PSPC paslaugq ir vie5ojo administravimo kokybe;
9.3. atsirasti socialine ir psichologine itampa tarp istaigos darbuotojq;
9.4. pablogeti tarpusavio bendravimas;
9.5. atsirasti socialine itampa, kuri maZina pasitikejimq istaigos darbuotojais ir Radviliskio

PSPC.

V SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

10. Programos tikslas - sumaZinti korupcijos mast4, didinti skaidrum4, atvirum4, maZinti ir
Sal i,ti korupcij os pasirei skimo prielaidas Radvili skio p Spc.

I 1. UZdaviniai Programos tikslui pasiekti:
1l'1. parengti Korupcijos prevencijos Program;,jos igyvendinimo veiklos planQ, paskirti

asmeni (komisii4), atsaking4 uz korupcijos prevencii4 ir kontrolg;
11'2. ipareigoti VSf Radvili5kio PSPC asmenis, atsakingus uZ padalinio veikl4, pagal

konlpetencijq supaZindinti darbuotojus su parengta ir patvirtinta korupcijos prevencijos programa;
1 1.3. didinti vieSum4 ir atvirum4 teikiant vie54sias ir administracines paslaugas;
1 1.4. ugdy.ti darbuotojq patikimum4, lojalum4 ir s4Ziningum4;
11.5. motyvuoti visuomenE elgtis sqziningai, pranesti apie korupcii4;
1 1.6. gerinti 

'aldymo 
kokybg sudarant antikorupcing aprink4;

1 1.7. didinti viesqjq pirkimq vykdymo Radviliskio pspc skaidrum4;
11'8' teikti informacij4 apie i5ai5kintus korupcijos atvejus Lietuvos sveikatos sistemoje ir

pavieSinti RadviliSkio PSPC darbuotojams;
1 1.9. skatinti glaudesni ir aktyvesni Radviliskio PSPC darbuotojq bendradarbiavim4 su

visuomene, ugcllti visuomenes nariq pilieting s4monq ir nepakantum4 negerov6ms;
11.10. korupcijos prevencijos tikslai ir uZdaviniai igyvendinami pagal RadviliSkio pSpC

direktori aus i sakymu patvirtint4 priemoniq plan4.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI
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12. Programos rezultatyvumas nustatomas vertinant kiekybes ir kokybes rodikliais:
l2.l . atliktq korupcijos pasireiskimo tikimybes vertinimq skaidius;
12.2. ivykdflq priemoniq plano priemoniq skaidius;
12.3. nejvykdytr+ priemoniq plano priemoniq skaidius;
12.4. priemoniq plano nurodytq priemoniq ivykdymas laiko poZilriu;
72.5. parengtq naujq ir atnaujintq korupcijos prevencijos Programq ir igyvendintq Programos

priemoni q skaidiaus pokytis;
12.6. asmenq, prane5usiq apie korupcinio pobudZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytis;
12.7. istirtq paZeidimq, susijusiq su korupcija, skaidius;
i 2.8. anonimiSkq ir oficialiq prane3imq apie itariamus paZeidimus santykis;
12.9. kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimas (procentais) reguliariai atliekant

visuomenes nuomones apklausas.

VII SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS, STEBESENA IR ATSKAITOMYBE

f -i. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas 2017-2019 metq priemoniq planas, kuris
nustato priemones, tikslus, jq vykdymo terminus ir vykdytojus. Priemonig planas yra neatskiriama
Sios Programos dalis.

14. Korupcijos prevencijos Programayratvirtinama Radvili5kio PSPC direktoriaus isakymu,
kurio projekt4 parengia Radvili5kio PSPC direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe. pasikeitus

teises aktams, turintiems ltakos korupcijos prevencijai Radvili5kio PSPC ar nustadius korupcijos
atveji. ne veliau kaip per 10 dienq organizuojama Programos perZitra ir esant poreikiui, rengiami
ios patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus) Program4, atitinkamai sprendZiama del
priemoniq plano patikslinimo (pakeitimo).

15. Programos nuostatos bei vykdymo priemoniq planas perZilrimi kiekvienais metais, ne
veliau kaip iki sausio menesio paskutines darbo dienos.

16. Kiekviena konkreti priemoniq plano priemond vertinama pagal plane nustatytus vertinimo
kriterijus.

17. U/. Programos igyvendinim4 atsako Radvili5kio PSPC direktorius. UZ priemoniq plane
numatytq priemoniq ivykdym4 atsako plane nurodyti vykdytojai.

18. Siekiant nuosekliai vertinti pasiekt4 palang4, nustatyti kliutis ir problemas, kylandias
i gyvendinant Program4.

19. RadviliSkio PSPC periodiSkai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirdiui, ne veliau
kaip iki kito ketvirdio pirmo menesio 5 dienos, istaigos informacij4 apie priemoniq igyvendinimo
eig4, jLI veiksmingum4 ir tai pagrindZiandius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos
Korupcij os prevencijos skyriui.

20. Asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojandius
Lietuvos Respublikos teises aktus.

VIII SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS

21. Si Prograrna l,ykdoma i5 Radviliskio PSpc biudZeto asignavimq.


