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VšĮ KUDIRKOS NAUMIESČIO PSPC 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 
I. Bendrosios nuostatos  

 1. Korupcijos prevencijos programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir 

kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC. 

 2.Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002-01-17 d. 

nutarimu Nr.IX-711 patvirtintą Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002 m.), Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo (1999 m., 2006 m.), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (1997m.,2000 m.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002-09-19 d. nutarimu Nr.1484, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08d. nutarimu Nr. 

1601, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-16 d. nutarimu Nr.276, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004-05-19 d. nutarimu Nr.607, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003-10-24 d. įsakymu Nr.164. 

 3. Sąvokos: 

 Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar 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 asmenų ir valstybės interesams. 

 Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir 

jai tapatūs teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė 

atsakomybė. 

 Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, padarytos viešojo administravimo sektoriuje, siekiant sau ar 

kitiems asmeninės naudos : piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimas, 

piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių klastojimas, 

sukčiavimas, turto pasisavinimas ir iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės 

paslapties atskleidimas, neteisingas duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo 

administratoriaus funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų 

padarymu, siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti kyšininkavimą ar papirkimą. 

 Valstybės ar savivaldybės įstaiga – viešoji įstaiga, vienas iš steigėjų – valstybinė 

savivaldybės institucija ar įstaiga. 



 Įstaigos vadovas – viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar 

savivaldybės institucija ar įstaiga , vadovas. 

 Viešoji paslauga - valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų juridinių asmenų veikla, 

teikiant asmenims  socialinę, sveikatos priežiūros ar kitos paslaugos. 

 4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 5. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą. 

 

II. Sveikatos sistemos veikos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

Eil Nr. PSPC veikos sritys, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

 

Darbuotojai, kuriems galimas 

korupcijos pasireiškimas 

1 Kompensuojamų vaistų ir medicinos priminių 

skyrimas 

PSPC šeimos gydytojai, 

gydytojas akušeris-ginekologas 

2 Nelegalūs mokėjimai, siekiant mokamos iš PSDF 

biudžeto apmokamos paslaugos pacientams 

PSPC šeimos gydytojai, 

gydytojai odontologai, 

gydytojas akušeris-ginekologas 

3 Veikla , susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ar 

kitų pažymų išdavimu 

PSPC šeimos gydytojai, 

gydytojai odontologai, 

gydytojas akušeris-ginekologas 

4 Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų organozatorius 

 

III . Programos tikslai ir uždaviniai. 

1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas, užtikrinti skaidresnę 

darbuotojų veiklą. 

2. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių atskleidimas, šalinimas, 

siekiant užtikrinti PSPC  skiriamų lėšų panaudojimą pagal paskirtį – kokybiškoms 

sveikatos paslaugoms teikti. 

3. Numatomos priemonė tikslui pasiekti ir programos uždaviniui įgyvendinti : 

3.1. Nustatyti veiklos sritis PSPC , kuriose galima korupcinė veikla 

3.2. Įgyvendinti atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą. 

3.3. Užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo ir 

ir priežiūros kontrolę. 

3.4. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją 

visuomenę. 

3.5. Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, PSPC 

darbuotojų teises ir laisves, nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos. 

3.6. Ugdyti antikorupcinę kultūrą PSPC. 

4. Tikslinga paskirti asmenis, kuriems pavedama korupcijos prevencija ir kontrolė. 

5. Bendrosios priemonės korupcijos prevencijai: 

5.1. Korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas. 



5.2. Korupcijos atvejų viešinimas. 

6. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė įvertinimas 

įstatymais numatyta tvarka. 

7. Visuomenė švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimą, PSPC darbuotojų mokymas. 

7.1. Informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio 

veika, turi būti skelbiama visose PSPC informacijos skelbimo vietose. 

7.2. Antikorupcinis švietimas – neatskiriama švietimo dalis. PSPC darbuotojai turi 

dalyvauti seminaruose, paskaitose, įvairiuose antikorupcinio švietimo 

renginiuose 

8. Organizuoti PSPC darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais. 

9. Nustatytų korupcijos atvejų viešinimas: 

9.1. PSPC iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus, 

9.2. Rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus, 

9.3. Priemonės, susijusios su antikorupciniu švietimu ir informavimu apie 

korupciją, turi būti įtraukti į priemonių planus. 

IV. Informavimas apie galimą korupcinę veiklą. 

1. Sudaryti sąlygas piliečiams anonimiškai praneši PSPC vadovybei apie įtarimus dėl 

korupcinės veiklos. 

2. Tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų, išsamiai analizuoti 

įtarimus dėl PSPC darbuotojų korupcinio pobūdžio veikos pagal savo 

kompetenciją. Kasmet analizuoti gautus skundus. 

3. Išsiaiškinus ra pasitvirtinus informacijai apie korupcijos fakyą, informuoti PSPC 

vyriausiąją gydytoją ir nustatyta tvarka pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

V. Siekiami rezultatai ir vertinimo kriterijai. 

 1. Programa siekiama: 

1.1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, 

1.2. Padidinti nepakantumą korupcijai, 

1.3. Pagerinti korupcijos prevenciją PSPC, 

1.4. Padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga. 

  2. Vertinimo rodikliai : 

       2.1.Programos priemonių plano įgyvendintų priemonių skaičius, 

       2.2. Programos priemonių plano neįgyvendintų priemonių skaičius, 

       2.3. Ištirtų pažeidimų skaičius, 

        2.4. Pranešimų apie korupciją skaičiaus pokyčiai. 

VI. Programos įgyvendinimas, stebėsena  ir atskaitomybė. 

1. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromos priemonių įgyvendinimo 

priemonių planas, kuris nustato priemones , tikslus, terminus, vykdytojus. Pakeisti 



plane numatytas priemones, terminus galima tik motyvuotu PSPC vyriausiojo 

gydytojo įsakymu. 

2. Korupcijos prevencijos PSPC programos priemonių planas tvirtinamas ir 

atnaujinamas PSPC vyriausiojo gydytojo įsakymu. 

3. Už konkrečių priemonių vykdymą atsako vyriausias gydytojas. 

4. PSPC privalo reguliariai vykdyti Programos įgyvendinimo vertinimą ir 

atsižvelgiant į kintančias aplinkybe , gali teikti pasiūlymus LR SAM . 
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VšĮ KUDIRKOS NAUMIESČIO PSPC 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 2011-2014 m. 

Eil.Nr. Korupcijos prevencijos programos 

priemonės  

Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas 

1 Paskirti asmenis, atsakingus už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

2011 m. gruodis vyr.gydytojas 

2 Parengti korupcijos prevencijos 

programą 

2011 m. gruodis vyr.gydytojas 

3 Pateikti LR SAM korupcijos programos 

kopiją bei informaciją apie atsakingus 

asmenis 

2011 m. gruodis vyr.gydytojas 

4 Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems 

piliečiams anonimiškai pranešti 

Kudirkos Naumiesčio PSPC vadovybei 

apie įtarimus dėl galimos personalo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas 

nuolat vyr.gydytojas 

5 Skatinti PSPC darbuotojus  bei 

pacientus pranešti apie korupcijos 

atvejus. 

individualių pokalbių, 

susirinkimų metu 

vyr.gydytojas, 

auditorius 

6 Reguliarus skundų, pareiškimų dėl 

galimų korupcijos atvejus. 

nuolat auditorius 

7 Galimų korupcijos atvejų aiškinimas 

vidaus audito metu 

Planinių auditų metu, 

pagal grafiką 

auditorius 

8 Išankstinės pacientų registracijos 

tobulinimo 

nuolat vyr.gydytojas 

9 Visose PSPC informacijos skelbimo 

vietose skelbti informaciją, kur turi  

kreiptis pacientas, susidūręs su 

korupcijos pobūdžio veika. 

nuolat vyr.gydytojas 

10 Išaiškinus korupcijos faktą bei esant 

įtarimui dėl nusikalstamos veikos, 

nustatyta tvarka informuoti STT. 

nuolat vyr.gydytojas, 

auditorius 

   


