
DĖL KORUPCIJOS  PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE  2020-2023 M. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO  2020 M. 

 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. VšĮ Alytaus poliklinikos 2020 – 2023 metų korupcijos prevencijos programos (toliau – 

Programa) tikslas užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę  

poliklinikoje.  

 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu 

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

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų, ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo 

tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl 

Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos 

ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 

gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2020-2023 m. 

programos patvirtinimo“. Alytaus poliklinikoje buvo dirbama pagal direktoriaus patvirtintą korupcijos 

prevencijos programą (toliau programą) ir priemonių planą  

Vykdant Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus VšĮ Alytaus 

poliklinikos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

Duomenys apie Poliklinikos  veiklos sritis pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

 Alytaus poliklinikos veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos pasireiškimas 

 Alytaus poliklinikos darbuotojai, kuriems galimas 

korupcijos pasireiškimas 

1. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių skyrimas 

 Poliklinikos šeimos, vidaus, vaikų ligų gydytojai, gydytojai 

chirurgai, gydytojai akušeriai ginekologai, odontologai, 

psichiatrai II-inio lygio gydytojai specialistai, slaugytojos, 

turinčios teisę išrašyti kompensuojamus receptus. 

2. Prekių, paslaugų ir/ar darbų viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos 

nariai ir kiti Alytaus poliklinikos direktoriaus įsakymais 

nurodyti darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų 

procedūrose. 

3. Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir 

apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pacientams 

 Poliklinikos gydytojai, gydytojų odontologų padėjėjai, 

slaugytojai, psichikos slaugytojai, laboratorijos darbuotojai, 

medicinos registratoriai 

4. Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų 

ir kitų pažymų išdavimu, nukreipimo 

Poliklinikos pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai  



dokumentų paruošimu į NDNT 

5. Veikla, susijusi su ES ir kitų fondų 

programinių lėšų panaudojimu 

Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos 

nariai ir kiti poliklinikos darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procedūrose bei atliekantieji finansines operacijas 

darbuotojai. 

 

6.  Konkursai eiti pareigas poliklinikoje, ypatingą 

dėmesį atkreipiant į konkursinių sąlygų 

rengimą, organizavimą, viešųjų ir privačiųjų 

interesų derinimo kontrolę, nepotizmo 

prevenciją.  

 

 

Įstaigos vadovas, personalo skyriaus viršininkas, skyrių 

vedėjai, vykdomų projektų administracija 

7  Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo 

procesas priskirtinas prie sričių, kuriose 

formaliai egzistuoja nedidelė  korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

 Vyr. slaugos administratorius, Viešųjų pirkimų komisija 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, didinant nepakantumą korupcijai, tobulinant 

korupcijos prevencijos organizavimą, bei didinant visuomenės pasitikėjimą, įgyvendinta  antikorupcinės 

prevencijos programa ir planas 2012-2023 metams, atkreipiant dėmesį į rizikas. 

 Vertinta veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Siekiama rezultatų : 

1. Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

2. Padidinti nepakantumą korupcijai. 

3. Pagerinti korupcijos prevencijos poliklinikoje organizavimą ir darbuotojų mokymą ir švietimą. 

4. Didinti visuomenės pasitikėjimą poliklinika, gerinant prieinamumą ir paslaugų kokybę. 

 Treti  metai iš eilės į anketinės apklausos klausimyną įtraukiama klausimas  korupcijos 

pasireiškimo  tema. Palyginant anketinius duomenis  trejų metų  duomenys gerėjantys, ir į klausimą „ Ar 

susidūrėte su „ atsidėkojimo“ faktu“ pasisakė ne daugiau kaip 2 procentai  respondentų, dažniausia 

nurodydami, kad inicijavo patys. Anketinės apklausos duomenys svarbūs ne tik šia tema, bet ir darbo 

organizavimo ir kitais klausimais.  Pacientų pasiūlymų įgyvendinimas padeda gerinti paslaugų kokybę, 

aplinką ir kt.  

2020 metais konkursų į poliklinikos vedėjų, pavaduotojų pareigas nebuvo skelbta, priimant 

darbuotojus į darbą viešųjų privačiųjų santykių konflikto, nepotizmo faktų nekonstatuota.  



Viešieji pirkimai, kuriems naudojamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų ir PSDF biudžeto lėšos, 

priskiriami prie sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Vertinimas atliktas pagal 

klausimyną ir korupcinės rizikos prevencijos tikslais imamasi priemonių tobulinant  taisykles, keičiant 

komisijos sudėtį ir kt. 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės,  patvirtintos 2020-11-11 Nr. V -302, 

skelbiama poliklinikos interneto svetainėje. VP komisijos sudėtis, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2020-11-

11 Nr. V- 304. Viešuosius pirkimus organizuoja viešųjų pirkimų specialistė bei direktoriaus įsakymu 

sudaryta nuolatinė komisija. Komisijos nariai pildo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 

pasižadėjimus, nuo 2020-01-01 deklaruoja interesus ir perkančios organizacijos ir perkantysis subjektas, 

vadovas ir jo nariai, pirkimo organizatoriai, dalyvaujantieji ekspertai ir pirkimo iniciatoriai, nepriklausomai 

nuo pirkimo vertės. Nesant įstatyme nustatytų neviešinimo sąlygų, privalomas sutarčių  viešinimas sudarytų 

raštu, pasiūlymų žodžiu. Jei sutartys sudarytos žodžiu, o pasiūlymas pateiktas raštu yra viešinamas 

pasiūlymas, o jei sutartis sudaryta ir pasiūlymas raštu  yra viešinami abu. Viešieji pirkimai vykdomi, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, VšĮ Alytaus poliklinikos viešųjų pirkimų 

taisyklėmis, procedūromis, patvirtintomis Alytaus poliklinikos direktoriaus įsakymais, kurios yra skelbiamos 

centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS.   2020 metais  įvykdyta 340 viešųjų pirkimų už 

881615,09 Eur., iš jų per CPO - 21 už 73193,06 Eur. , t.y. per CPO  8,3 procentų visų  pirkimų, neleidžiant 

aplinkybėms korupcijos rizikai atsirasti.  

Poliklinikos viešojo pirkimo techninių specifikacijų sudarymo procedūrose nedalyvauja asmenys, 

kurių nešališkumas ir objektyvumas abejotinas.  Nėra  prekių ir paslaugų įsigyjama  iš įmonių, kurioms 

vadovauja jų artimieji.  

Įsigyjamų prekių, paslaugų konkursai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje CVP IS,  įstaigos internetinėje svetainėje. 

Vykdyta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas VšĮ Alytaus poliklinikos atliekų tvarkymo 

organizavimo ir vykdymo srityje. Per analizuojamąjį laikotarpį Poliklinikos veikloje nebuvo užfiksuoti 

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta 

administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 

 Valstybės kontrolė, vidaus ir išorės auditai, kitos kontrolės ir priežiūros institucijos pažeidimų, 

ikiteisminių tyrimų nėra pradėjusi, gyventojų skundų, pareiškimų, visuomenės priemonėse pateiktų 

korupcinio pobūdžio apraiškos faktų  nebuvo.  

Susirinkimuose yra neretai kalbama korupcijos prevencine tema. Svarbu tinkamo  neigiamo požiūrio 

suformavimas medicinos darbuotojų tarpe, tačiau 2020 metais epideminės situacijos sąlygomis bendravimas 

daugiau nuotoliniu būdu , per intranetą.   



Svarbiausia pacientui prieinamumas ir paslaugų kokybė, perimamumas, priimtinumas visuose 

asmens sveikatos priežiūros lygiuose.  Labai svarbu, kad ir I-inio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose  

dirbantieji gydytojai galėtų pareikšti nuomonę ne tik šia tema, bet galėtų  teikti pasiūlymus ir būti išgirsti 

reformuojant sveikatos priežiūros sistemą.   

Korupcijos prevencijos Programa ir planas bei ataskaita yra skelbiami poliklinikos internetiniame 

tinklalapyje www.apoliklinika.lt. Poliklinikoje interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbiamas 

elektroninio pašto adresas, telefono numeriai, kuriais asmenys galėtų  pranešti apie darbuotojų galimus 

pažeidimus, susijusius su veikla ar susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Vadovaujantis LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2018-12-27 įsakyme Nr.V-1518, „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2006 m. gruodžio 26 d. įsakymo Nr. V-1128“ Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo 

pakeitimo“ patvirtinta 2019 sausio 23 d.. direktoriaus įsakymu Nr. V-8  „Dėl viešosios įstaigos Alytaus 

poliklinikos  dėl reklaminių renginių organizavimo tvarkos  tvirtinimo“, kuriame atnaujinta farmacinių 

kampanijų  atstovų informacijos teikimo  tvarka poliklinikoje sumažinant farmacinės kampanijos atstovo 

asmeninės įtakos gydytojui galimybę. Visa informacija apie medikamentus teikiama gydytojų 

susirinkimuose. Registracija farmacinių kampanijų organizuojamiems renginiams vykdoma per patvirtintą 

direktoriaus įsakymu atsakingą asmenį poliklinikos administracijoje. Korupcijos prevencijos Programa ir 

planas bei ataskaita yra skelbiami poliklinikos internetiniame tinklalapyje www.apoliklinika.lt. Poliklinikoje 

interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbiamas elektroninio pašto adresas, telefono numeriai, kuriais 

asmenys galėtų  pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su veikla ar susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika. Poliklinikos informaciniuose stenduose, tinklalapyje yra skelbiama vidaus tvarkos taisyklės, 

pacientų teisės ir pareigos, teisės aktais  privalomu sveikatos draudimu draudžiamų asmenų grupės, mokamų 

paslaugų įkainiai,  kur reikia kreiptis susidūrus su galimais korupcinio pobūdžio veikos reiškiniais, 

nepageidaujamais įvykiais, paslaugų teikimo neatitiktimis, paruošta poliklinikos įvaizdžio formavimo 

atmintinė. 

Stendas „Korupcijos prevencija poliklinikoje VI a., kuriame ir pagrindiniai dokumentai ir kontaktai, 

video klipas antikorupcine tematika  internetinėje  svetainėje.  

Dėl valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai veiklai tarnybos prie SAM direktoriaus 

2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr.T1-137 „Dėl pacientų skundų nagrinėjimo valstybinėje 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie SAM tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

o Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 

o Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, 

(vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas) 

o Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris) 

o Informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004) 

o Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 



o Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)  

o Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas 

o Sukurtas el. paštas korupcija@apoliklinika.lt 

Yra patvirtintas direktoriaus įsakymu 2014 m. vasario 25 d. V-25 VšĮ Alytaus poliklinikos Etikos 

kodeksas, darbuotojai susipažinę pasirašytinai. Įvykdyta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

sprendimas „Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei 

privačių interesų deklaracijos formos „ID001 patvirtinimo užpildymo kontrolė. 

Įstaigos finansinės atskaitomybės išorės auditas atliktas  ir  2018, ir  2019 ir 2020 metais.  

Nagrinėjant pacientų skundus,  adresuotus įstaigai,  korupcinio pobūdžio veikų nekonstatuota. 2020 

metais skundų ir neatitikčių, kuriose galima būtų matyti korupcinė veika ar jai tapatūs pagal pobūdį, 

negauta. Asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 2020 metais nebuvo. 

Vykdyta akcija “ Padėkok medikui. Ne kyšis gydo “ sulaukė atgarsio 2019 metais – 39 

padėkas, 2020 metais socialiniuose tinkluose gautos padėkos viešinta VšĮ Alytaus poliklinikos 

facebook. Socialiniuose tinkluose gyventojų yra pateikiamos pastabos, kai kuri kritika  

analizuojama jos priežastys. tikos vyravo padėkos.  

Poliklinikos atitiktis skaidrios ASPĮ vardo suteikimui vadovaujantis Skaidrios ASPĮ vardo 

suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 

sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“  yra spripažinta  skaidrios ASPĮ vardas.                   

 

 

 
 

 

 

 


