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PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. V5[ Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiiiros centro (toliau - VSJ Kalvarijos PSPC) 2020 -
2025 metq korupcijos prevencijos programos (toliau - Programa) tikslas uZtikinti ilgalaikg,
veiksming4 ir kryptingq korupcijos prevencij4 ir kontrolg VSI Kalvarijos PSPC.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-
2019 metq programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos
vieSojo administravimo istatymu, Lietuvos Respublikos viesqjq, ir privadiq interesq derinimo
valstybineje tamyboje istatymu, Lietuvos Respublikos Vlriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 ,,Dd1 korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos
Vlriausybes 2004 m. geguZes 19 d. nutarimu Nr. 607 ,,D61 Padaliniq ir asmenq, valstybes ir
savivaldybiq istaigose rykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo
taisykliq patvirtinimo", Specialiqjq ty,rimq tamybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. isakymu Nr.
164 ,,Del korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatlmo 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 patyirtinimo".

3. Programoje varlojamos s4vokos:
3.1. Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, fvykiai ir aplinkybes, ddl kuriq gali

b[ti padarytas korupcinio pobfidZio teisds paZeidimas.
3.2. Korupcinio pobtrdiio teisOs paZeidimai - valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens

adminishacinis, darbo drausm€s ar tamybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai
siekiant arba reikalauj aat turtines ar kitokios asmeninds naudos (dovanos, paZado, privilegijos) sau
ar kitam asmeniui, taip pat j4 priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tamybine padetimi, virsijant
igaliojimus, neatliekant pareigq, paieidLiant vie5uosius interesus, taip pat korupcinio pobldZio
nusikalstama veika.

3.3. Korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, tarpininko
kylininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padaxytos vie5ojo
administravimo sektoriuje arba teikiant vie54sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims
naudos: piktnaudziavimas tamybine padetimi arba igaliojimq virsijimas, piktnaudZiavimas
oficiaiiais igaliojimais, dokumentq ar matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto
pasisavinimas ar i5Svaistymas, tamybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas,
neteisingrl duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu btrdu igytq pinigq ar
turto legalizavimas, ki5imasis j valstybes tamautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio
asmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama
kyiio, papirkimo arba nusl6pti ar uZmaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4.

3.4. |staigos vadovas - vie5osios istaigos, kurios vienas i5 steig€jq yra valstybes ar
savivaldybes institucija ar istaiga, vadovas.

3.5. Valstyb6s tarnautojui prilyginamas asmuo - asmuo, kuris dirba arba kitais istat).rne
numatytais pagrindais eina pareigas vie5ajame arba privadiajame juridiniame asmenyje ar kitoje
organizacijoje arba verdiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius igaliojimus, arba
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turi teisQ veikti Sio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia vies4sias paslaugas,
taip pat arbitras arba prisiekusysis.

3.6. VieSoji paslauga - valstybes ar savivaldybiq kontroliuojamq juridiniq asmenq veikla
teikiant asmenims socialines, Svietimo, sveikatos prieZiiiros ir kitas istatymq numatltas paslaugas.
Istatymrl nustatytais atvejais ir tvarka vies4sias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.

4. Programoje vartojamos sqvokos taip, kaip apibreZiamos 2 punkte nurodltuose teises
aktuose.

5. Programa fgyvendinama pagal VS] Kalvarijos PSPC lyriausiojo gydl.tojo lsakymu
patvirtint4 Programos igyvendinimo priemoniq plan4 (toliau - Priemoniq planas).

6. Programos fgyvendinim4 koordinuoja VSf Kalvarijos PSPC vyriausiojo gydltojo lsakymu
paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos prevencijE ir kontrolg.

II SKYRIUS
SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS

PASIREISKIMO TIKIMYBE

7. V5{ Kalvarijos PSPC veikloje galima i5skirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos
pasirei5kimo tikimybe. Duomenys apie V5{ Kalvarijos PSPC veiklos sritis pateikti 1 lenteleje.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

8. Programos tikslas - sumaZinti korupcijos mast4, didinti skaidrum4, atvirum4, maZinti ir
Salinti korupcijos pasirei5kimo prielaidas V3{ Kalvarijos PSPC.

9. UZdaviniai programos tikslui pasiekti:
9.1 . parengti Korupcijos prevencijos plogram4, jos igyvendinimo veiklos plan4, paskirti

asmeni ftomisij4), atsaking4 uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg;
9.2. nustatyti korupcij os pasirei5kimo tikimyb g;

9.3. didinti vie5um4 ir atvirum4 teikiant viesqsias ir administracines paslaugas ir priimant
sprendimus;

9.4. didinti VSl Kalvarijos PSPC veiklos procedurq skaidrumq ir aiSkum4;
9.5. ugdyti darbuotojq patikimumq, lojalum4 ir s4ziningum4;
9.6. motyvuoti visuomeng elgtis s4Ziningai, prane5ti apie korupcijq;
9.7. gerinti valdymo kokybg, VSI Kalvarijos PSPC sudarant antikorupcing aplink4;
9.8. didinti vie5qjq pirkimq vykdymo VSl Kalvarijos PSPC skaidrum4;
9.9. teikti informacij4 pacientams;

1 lentele

Eil.
Nr.

VII Kalvarijos PSPC veiklos sritys, kuriose
galimas korupcijos pasireiSkimas

VSf Kalvarijos PSPC darbuotojai,
kuriems galimas korupcijos
pasirei5kimas

1.
Kompensuoj amqjq vaistiniq preparatq ir
medicinos pagalbos priemoniq skyrimas

VSJ Kalvarijos PSPC gydytojai

2. Prekiq, paslaugq irlar darbq vieSieji pirkimai
Vie5qiq pirkimq organizatorius,
r,yriausioj o gydytojo pavaduotojas fikio
reikalams

3.

Nelegaliis mok€jimai teikiant mokamas ir
apmokamas i5 PSDF biudZeto le5q asmens
sveikatos prieZitiros paslaugas pacientams

VB{ Kalvarijos PSPC gydl,tojai, Cydytojq
odontologq padejejai, slaugltojai,
medicinos registratoriai

4. Konkursai eiti pareigas V5l Kalvarijos PSPC
V5{ Kalvarijos PSPC rr}riausiasis
gydytoj as
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9.10' informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatltus korupcijos V5[ Kalvarijos PSPC
atvejus.

10. Korupcijos prevencijos tikslai ir uZdaviniais igyvendinami pagal V5{ Kalvarijos PSPC
vyriausiojo gydytojo isakymu patvifi intq Priemonir4 plan4.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLV IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

I 1. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybds ir kokybds rodikliais:
1 1 .1 . atliktq korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimq skaidius;
1 1.2. ivykd)'tr+ Priemoniq plano priemoniq skaidius;
1 1.3. neivykdytq Priemoniq plano priemoniq skaidius;
1 1.4. Priemoniq plano nurodltq priemoniq irykdymas laiko paZiuriu;
1 1.5. parengtq nauiq ir atnaujintq korupcijos prevencijos programq ir igyvendintq programos

priemoniq skaidiaus pokltis;
11.6. asmenq, praneSusiq apie korupcinio pobiidZio teises paZeidimus, skaidiaus poky.tis;
1 1.7. i5tirtq paZeidimq, susijusiq su korupcija, skaidius;
1 1.8. anonimi5kq ir oficialiq prane5imq apie itariamus paZeidimus santykis.

V SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS

12. Si Programa vykdoma i5 VSJ Kalvarijos PSPC biudZeto asignavimq.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS, STEBESENA IR ATSKAITOMYBE

13. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas 2020-2025 metq Priemoniq planas, kuris
nustato pdemones, tikslus, jq vykdymo terminus bei rykdltojus. Priemoniq plano yra neatskiriama
Sios Programos dalis.

14. Korupcijos prevencijos programa yra tvirtinama vs{ Kalvarijos pSpc r,yriausiojo
gydgojo isakymu, kurio projekt4 parengia VSf Kalvarijos PSpC darbuotojas, atsakingas uZ
korupcijos prevencij4. Pasikeitus teises aktams, turintiems itakq korupcijos prevencijai VSI
Kalvarijos PSPC ar nustadius korupcijos atveji, ne veliau kaip per vien4 menesi organizuojama
Programos perZiiira ir esant poreikiui, rengiami jos patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus)
Program4, atitinkamai sprendZiama del Priemoniq plano patikslinimo (pakeitimo).

15. Programos nuostatos beijos vykdymo priemoniq Planas perZiiirimi kiekvienais metais, ne
veliau kaip iki sausio menesio paskutines darbo dienos.

16' Kiekviena konkreti Priemoniq plano priemond vertinama pagal plane nustatyus vertinimo
kiterijus.

17 . ui' Programos fglvendinim4 atsako vSf Kalvarijos pSpc vyriausiasis gydytojas. Tuo
tarpu uZ Priemoniq plane numatytq priemoniq ivykdymq atsako plare nurodli vykdltojai.

18. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektq paiang4, nustatyti kliiitis ir problemas, kylandiq
igyvendinant Pro gramq:

18.1. VSI Kalvarijos PSPC reguliariai vykdo Programos priemoniq igyvendinimo steb6sen4 ir
vertinimQ;

18.2. VSI Kalvarijos PSPC, atsiZvelgdamas i kintandias aplinkybes ir veiksnius, turindius ar
galindius tureti itakos Programos priemoniq iglvendinimui, teikia Sveikatos apsaugos ministerij ai
motln'uotus pasiiilymus del igyvendinamq Sakines korupcijos prevencijos iveikatos sistemoje
2020-2025 m. programos priemoniq koregavimo ar pakeitimo efektywesnemis ar racionalesnemis,
detalizuodamos jq tikslus, vykdymo proces4 ir vertinimo kiterijus;
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18.3. V5f Kalvarijos PSPC periodiSkai, du karh:s per metus, pasibaigus II ir IV ketvirdiui, ne
veliau kaip iki kito ketvirdio pirmo menesio 5 dienos, fstaigos infoimacijq apie priemoniq
fglvendinimo eig4, jq veiksmingum4 ir tai pagrindZiandius duominis pateikia Sveilatos apsaugos
ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Si Programa isigalioja nuo jos patvirtinimo.
20. Asmenys, nesilaikantys sioje Programoje nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojandius

Lietuvos Respublikos teises aktus.


