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Asmuo atsakingas uZ korupcijos prevencijos

ir

kontroles vykdym+ lstaigoje, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu (Lin.,2oo2, Nr.57-2297;2003, Nr. 38-1728;2008,
Nr'71-2700; 2011, Nr.57-2703:2011, Nr.81-3962; 2012, Nr.r22-6109;2016,
TAR i.k. 20r6-26s40),
Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos vyriausybes

2002 m.
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 1Lln., zooz, Nr. 98-4339, 2017, TAR i.k.2017_04535)
(rotiau _ Tvarka) 7
punktu, Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamybos
direktoriaus 201 I m. geguZes l3 d. isakymu Nr.
2-170
"Ddl valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendaciiq patvirtinimo,,
1zin., zott, Nr. 60-2877) (toliau _
Rekomendacijos) 2019 m. III ketvirt! atliko
istaigos veiklos sridiq korupcijos pasirei5kimo tikimybes
nustatym4.

lstaigos veiklos vertinimas atliktas uZ 2019

Atliekant vertinim4 buvo analizuo jami:

'

^.III

ketv. - 2020

^.III

ketv. laikotarpi

.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 4 dalyje nustatl,ti kriterijai,
!kuriuos
atsiZvelgiant nustatomos !staigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo
tikimybe;

'

V5f Saukenq ambulatorijos istatai, patvirtinti Kelmes rajono savivaldybes tarybos 2118-03-29
sprendimu Nr. T-82.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybe yra prielaida, kad, valstybes

igyvendinant

jai

nustatytus uZdavinius, gali

kilti

ar

savivaldybes istaigai,

pavojus pasireik5ti korupcijai, padarant korupcinio

pobldZio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas. Si prielaida laikoma didele, kai atitinkama
itaigos veiklos sritis atitinka bent vien4 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio
4 dalyje nustatytq kiterijq. Siekiant nustatli istaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, buvo atlikti veiksmai:

1.

Identifikuojamos lstaigos veiklos sritysr.

2.

Vertinama veiklos sridiq atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 str.
4 dalyje nustatltiems kriterijams.

3. Nustatltos

istaigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didel€ korupcijos pasireiskimo

tikimybe.

Atlikus analizg, nustat)'ta, kad kai kurios istaigos veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 4 dalyje nustat)'tus kiterijus ir tai gali s4lygoti korupcijos
pasirei3kimo tikimybg (Zr. 1 pried4).
-

lstargos veiklos

srilimi laik)4ina jstaigos atliekama procediira

teises aktuose istaigai pavestai

funkcijai atlikti.

1. kriterijus - ,,padaryta korupcinio pobudiio
nusikarstama veika.,.
Per analizuojamqii laikotarpi vSf Saukenq

ambulatorijos veikloje nebuvo uzfiksuoti Korupcijos

prevencijos istatymo Nr. IX-904 2 straipsnio

2 dalyjenurodltq korupcinio pobudzio nusika.lstamq

veikq
atvejai' Taip pat nebuvo uzfiksuoti teisds paZeidimai, uz kuriuos
numatyta administracine, tamybin6
(drausmin6) ar kitokia teisine atsakomybe, atvejai.

kriterijus - ,,Pagrindin6s funkcijos yra kontrolds ar prieZitrros rykdymas..,
v5{ Saukenq ambulatorija yra pirminds asmens sveikatos prieZiuros purtuug*
teikianti

,2.

istaiga.

fstaigai nesuteikti igaliojimai rykdyti veiklq, skirt4 priZilrdti, kaip jiems nepavaldiis fiziniai
ir (ar)
juridiniai asmenys laikosi
lstatymq, kitq teises aktq reikalavimq atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti
kontroles funkcijas, nesusijusias su
istaigos vidaus administravimu2 .
Tadiau Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tamyboje istatymo
22 straipsnio I dalies 2 punktas valstybes ir savivaldybiq
istaigq vadovus ipareigoja tiesiogiai priZiureti,

jq vadovaujamoje institucijoje butrl tinkamai vykdomos Sio
istatymo nuostatos, susijusios su interesq
konfliktq prevencija ir jq Salinimu. fstatymas ir jo priezi[r4 atliekanti Vyriausioji tamybines
kad

etikos

komisija minetiems asmenims yra nustadiusi tam tikras priemones jiems keliamiems reikalavimams
igyvendinti

:

'

nuolat kontroliuoti ir priZitireti, kad tamybine prasme jiems pavaldfls asmenys nustatyta
tvarka ir terminais pildytq ir teiktq savo Privadiq interesq deklaracijas, Zinoti ir dometis aktualiais
Siq
deklaracijq duomenimis, kitaip tariant, atlikti nuolating Privadiq interesq deklaracijq turinio kontrolg.
Todel darbuotojq vie5q ir privadiq interesq konfliktq valdymo sritis formaliai gali blti priskirtina prie
veiklos sridiq atitinkandiq Si kiterijq.

3. kriterijus

- ,,Atskirq darbuotojq funkcijos, uzdaviniai, darbo ir sprendimq pri6mimo
tvarka bei atsakomyb0 ndra iSsamiai reglamentuoti...
Per analizuoj ameii laikotarpi VSl Saukenq ambulatorijos darbuotojq rykdomos funkcijos, darbo
ir

sprendimq priemimo tvarka buvo apibreZti istaigos priimtuose vidaus teises aktuose, kurie nuolat
perZilrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. VSl Saukenq ambulatorijos 2014-04-02
..Ddl
isakymu Nr. 12
vidaus medicininio auditoriaus tvirtinimo" patvirtinta vidaus medicininio auditorius, kuris vadovaudamasi
istaigoje patvirtintu vidaus medicininio audito tvarkos apra5u bei medicininio audito planais kontroliuoja,
kaip darbuotojai vykdo vidaus teises aktq reikalavimus.

4.

kriterijus -,,Veikla yra susijusi

su leidimq, nuolaidq, Iengvatq

ir kitokiq papitdomg

teisiq suteikimu ar apribojimu...
V5{ Saukenq ambulatorijai

ar atskiram darbuotojui nesuteikti igaliojimai iSduoti leidimus,
licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas isduoti arba
sustabdyti, panaikinti jq galiojim4 ar kitaip jas apriboti, taiklti teises aktuose nustaftas kitas teisinio

poveikio priemones, konstatuoti, nagrindti teises paZeidimus

ir

priimti sprendimus ddl

teisines

atsakomybds priemoniq taikymo.

2

yidaus

administravimas - veikla, kuria uZtikinamas istaigos savarankiskas funkcionavimas (strukhlros tvarkymas,
dokumentq, personalo, turimq materialiniq ir finansiniq istekliq valdymas), kadjis galetq atliktijai priskirt4 veikl4.

fstaigoje vykdoma pacientq istyrimo ir gydymo veikla formaliai gali
bflti priskirtina prie veiklos
sridiq atitinkandiq Si kriterijq kadangi:

'istaigoje dirbantys gydytojai pacientams israso

ii

privalomojo sveikatos draudimo fondo

kompensuo.jamus medikamentus:

'istaigoje dirbantys gydytojai vykdo pacientq atrank4 specialiqiq nuolatines

slaugos,

nuolatines prieZi[ros (pagalbos), darbingumo lygio
nustatymui;
. pagal
istaigoje nustat).tq tvark4 ir fkainius teikia mokamas paslaugas.

5'

kriterijus

-

,'Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstyb6s
ar
savivaldybds ar savivaldyb6s
lstaigos patvirtinimo.,,
Daugumoje istaigos veiklq

-

dokumentq apskaitos, archyvo tvarkymo, personalo valdymo,
vie5qiq
pirkimq organizavimo ir vykdymo, sutardiq sudarymo,
istaigos lesomis isigyto turto vardymo, pacientq
t}rimq ir gydymo veiklos, istaigai suteikti igaliojimai savarankilkai, nederinant
su kitomis valstybes ar
savivaldybes istaigomis, priimti sprendimus, tod6l Sios veiklos
formaliai gali b[ti priskirtinos prie veiklos
sridiq atitinkandiq Si kriterijq.

Del panaudos teise patiketo valdlti turto, Valstybes investicijq fondo,
savivaldybes ar LR
Sveikatos apsaugos ministerijos leSomis
isigy.to tu(o valdymo turi blti gauti atitinkamq valstybes ar
savivaldybes istaigq sprendimai, kas sumazina korupcijos pasireiskimo
tikimybg siose srityse.

6' kriterijus

-

,,Naudojama varstyb6s ar tarnybos pasrapti sudaranti informacija.,.

Per analizuojamqii laikotarpi VS{ Saukenq ambulatorija savo veikloje
neturdjo sridiq, kurios b[q
susijusios su islaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima
bei valdoma informacija
nelaikytina valstybes ar tamybos paslaptimi.

7. kriterijus - ,,Anksiiau atrikus korupcijos rizikos

anarizg, buvo nustatyta veikros

trlkumq."
Per analizuoj amq,i laikotarpi Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamyba (toliau

-

STT) nera atlikusi

korupcijos rizikos analizes (es) VS{ Saukenq ambulatorijoje.

I5v.ln^1,:

l.

Apibendrinant galima teigti, kad:
1

.1

vidaus administravimo sritys (Zr.

1

priedq): dokumentq apskaita, archlwo

tvarkymas, personalo valdymas, viesqjq pirkimq organizavimas
sudarymas

ir

rykdymas, sutardiq

ir vykdymas, istaigos leSomis isigl.to turto valdymas, naudojimas ir

disponavimas,

skundq, praSymq, kreipimqsi del istaigoje suteiktq paslaugq nagrindjimas bei veiklos sritys
susijg su istaigos funkciiq rykdymu (zr.

I

pried4): mokamq paslaugq teikimas, privalomojo

sveikatos draudimo fondo ldsomis apmokamq asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimas,

pacientq atranka specialiqjq nuolatinds slaugos, nuolatinds priezitiros (pagalbos), darbingumo

lygio nustatymui, atitinka vien4 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo

6

skaipsnio

4

dalyje nusta0t4

kriterijq - ,,Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos

valstybes ar savivaldybes ar savivaldybes
istaigos patvirtinimo", todel yra priskiriamos prie
veiklos sridiq, kuriose egzistuoja dideld korupcijos pasireiikimo
tikimybd;
1'2 vidaus administravimo sritis (Zr. priedq);
darbuotoiq vie.q ir privadiq interesq
valdymas atitinka du Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4
dalyje nustatltus kriterijus - ,,Pagrindinds funkcijos yra
kontrolds ar prieziiiros rykdymas,. ir
,,Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes
ar savivaldybes ar
savivaldybes istaigos patvirtinimo", todel yra priskiriamos
prie veiklos sridiq, kuriose egzistuoja

l

dideld korupcijos pasireiSkimo tikimybe;

1'3
sveikatos

veikros sritys susijg su istaigos funkciiq vykdymu (zr.

draudimo fondo l.Somis apmokamq medikamentq israsymas,
paZymq pacientui,

istaigoje isdavimas atitinka
dalyje nustatltus

r

pried4): privaromojo

jo atstowi apie gydym4

du Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnio

kiterijus - ,,veik]a yra susijusi

su leidimq, nuolaidq, rengvatq

4

ir kitokiq papildomq

teisiq suteikimu ar apribojimu" ir,,Daugiausia priima sprendimus,
kuriems nereikia kitos valstybes ar
savivaldybes ar savivaldybes lstaigos patvirtinimo", todel yra priskiriamos
prie veiklos sridiq, kuriose
egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe.

2'

Siekiant maksimaliai sumaiinti korupcijos pasireiskimo tikimybg
lstaigos veikloje n,matyta:
per 2020 metus atlikti 1 veiklos sridiq (pasirinktinai),
kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasireiskimo tikimybe vertinim4, t. y. identifikuoti korupcijos
rizikos veiksnius, ivertinti konkredias
priezastis, s4lygas, lvykius, aplinkybes, del kuriq konkredioje
veiklos srityje gali pasireiklti korupcijos

2'1

izika.

2.2

organizuoti mokymus istaigos darbuotojams antikorupcinio svietimo tematika.

Atsakingas uZ korupcijos prevencijos ir
kontrol€s rykdym4 istaigoje

SUSIPAZINAU:
(direktorius paraios, spaudas, data)

inqantas Pavil

