
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ 

CENTRUOSE  (VILNIAUS, KAUNO APSKRITIES, KLAIPĖDOS, ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO)  

2017 METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Priklausomybės ligų centras, 

kuriame priemonė buvo 

numatyta 

Įvykdymo terminas Informacija apie priemonės įvykdymą 

TIKSLAS – VYKDANT KRYPTINGĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKĄ IŠAIŠKINTI IR ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS, 

UŽTIKRINTI SKAIDRESNĘ IR VEIKSMINGESNĘ VPLC BEI JOS DARBUOTOJŲ VEIKLĄ 

1.  UŽDAVINYS: Paskirti asmenis (komisija), atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Reguliariai arba pagal reikalą peržiūrėti ir esant poreikiui 

koreguoti parengtą Korupcijos prevencijos programą 2017-2019 metams, jos įgyvendinimo priemonių planą. 
 

1.1. 

     Asmens / asmenų, atsakingų už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą paskyrimas.     

 

Vilniaus PLC Iki 2017 metų 01 

mėnesio arba pakeitus 

atsakingus asmenis 

Buvo sudaryta korupcijos prevencijos 

komisija  

Kauno apskrities PLC Buvo paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę  

Šiaulių PLC Buvo paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę  

     Informacijos apie asmenis, atsakingus už korupcijos 

prevenciją paskelbimas priklausomybės ligų centrų 

(toliau PLC) internetinėje svetainėje. 

 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Šiaulių PLC 

Panevėžio PLC 

Iki 2017 metų 01 

mėnesio arba pakeitus 

atsakingus asmenis 

Informacija apie priklausomybės ligų 

centruose paskirtus atsakingais už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę 

asmenis 2017 metais skelbta atitinkamų 

PLC  internetinėse svetainėse   

     Pakeitus korupcijos prevencijos komisijos pirmininką 

arba asmenį, atsakingą už bendradarbiavimą su 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) 

Korupcijos prevencijos skyriumi, informuoti SAM 

Korupcijos prevencijos skyrių apie pasikeitusius 

kontaktinius duomenis. 

Vilniaus PLC Iki 2017 metų 01 

mėnesio arba pakeitus 

atsakingus asmenis 

Korupcijos prevencijos komisijos 

pirmininko kontaktiniai duomenys 

pateikti SAM Korupcijos prevencijos 

skyriui 

Kauno apskrities PLC 

Šiaulių PLC 

Panevėžio PLC 

Paskirtų atsakingais už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę asmenų duomenys 

pateikti SAM Korupcijos prevencijos 

skyriui  

 

1.2. 
     Parengti Korupcijos prevencijos programą 2017-2019 

metams ir  programos įgyvendinimo priemonių planą.  

      Paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir 

programos įgyvendinimo priemonių paną atitinkamo 

priklausomybės ligų centro elektroninėje svetainėje   

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

2017-01  PLC buvo parengtos Korupcijos 

prevencijos programos 2017-2019 

metams ir  programų įgyvendinimo 

priemonių planai, paskelbti internetinėje 

svetainėje. 

Šiaulių PLC 2016 metais Šiaulių PLC buvo patvirtintas 



Korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo 2016-2019 metais 

priemonių planas ir paskelbtas 

internetinėje svetainėje. 

1.3.     Korupcijos prevencijos programą 2017-2019 metams 

ir  programos įgyvendinimo priemonių plano kopijas 

pateikti SAM Korupcijos prevencijos skyriui 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

2017-01 Pateikti 

Šiaulių PLC 2016 metai Pateiktas 2016 metais 

1.4. 

    Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymo ataskaitą skelbti atitinkamo 

centro  internetinėje svetainėje 

Vilniaus PLC Vieną kartą metuose 

(metų pabaigoje) 

Numatytais periodais rengtos ir skelbtos 

atitinkamų PL centrų elektroninėse 

svetainėse  korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymo ataskaitos 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 
Kas pusę metų 

Šiaulių PLC Vieną kartą metuose 

(metų pabaigoje) 

2. UŽDAVINYS: Galimų korupcijos pasireiškimo priežasčių ir sąlygų korupcinio pobūdžio veiklai atskleidimas ir šalinimas Sveikatos apsaugos 

ministerijos pavedimu atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir, nustačius didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, numatyti priemones, 

kurių būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti 

2.1. 

Kartą metuose įvertinti SAM pavedime nurodytos 

veiklos srities vertinimą, siekiant nustatyti korupcijos 

rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Šiaulių PLC 

Panevėžio PLC 

Klaipėdos PLC 

III-ias metų ketvirtis  Visuose PLC buvo atliktas korupcijos 

tikimybės nustatymo tyrimas viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo 

srityje, parengtos ataskaitos, kurios 

pateiktos Sveikatos apsaugos 

ministerijos Korupcijos prevencijos 

skyriui     

2.2. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu  

nustačius didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, 

numatyti priemones, kurių būtina imtis nustatytiems 

korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Šiaulių PLC 

Panevėžio PLC 

Klaipėdos PLC 

Nustačius didelę 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

pavedimu atlikus tyrimą viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo srityje PLC 

nebuvo nustatyta didėlės korupcijos 

pasireiškimo tikimybės  

3. UŽDAVINYS: Siekti priklausomybės ligų centruose teikiamų priklausomybės ligų priežiūros paslaugų viešumo ir atvirumo 

3.1. 

Sudaryti galimybę PLC pacientams susipažinti su 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

gydytojų medicinos normomis     

Vilniaus PLC Nuolat  Vilniaus PLC klinikiniuose skyriuose 

yra aplankai su dokumentų rinkiniais, 

tarp kurių yra ir skyriuose sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų 

medicininės normos, apie tai skelbiama 

skyrių stenduose   

Kauno apskrities PLC Gydytojų specialistų medicinos normos 

skelbtos Kauno apskrities PLC 



stacionariniuose skyriuose    

3.2. 

Skelbimas PLC  internetinėse svetainėse ir klinikiniuose 

skyriuose informacijos apie teikiamas nemokamas (tame 

tarpe kompensuojamas iš  PSDF lėšų) ir mokamas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas  

Vilniaus PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Nuolat  Internetinėje svetainėje ir klinikinių 

skyrių stenduose skelbiama informacija 

apie teikiamas nemokamas ir mokamas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

Kauno apskrities PLC Kauno PLC teikiamų paslaugų 

nomenklatūra nurodyta įstaigos vidaus 

tvarkos taisyklėse, viešai skelbta 

informacija apie mokamų paslaugų 

kainas 

3.3. Informavimas priklausomybės ligų centro stacionaro 

skyriuose gydomų pacientų apie įstaigas, organizacijas, 

bendruomenes ir kt., teikiančias priklausomybės ligų 

reabilitacijos ir palaikomojo gydymo paslaugas, o taip 

pat priklausomybės ligų pacientų organizacijų telefonus, 

kontaktinius asmenis 

Vilniaus PLC Nuolat  Internetinėje svetainėje ir klinikinių 

skyrių stenduose  skelbta informacija 

apie įstaigas, bendruomenes ir kt., 

teikiančias priklausomybės ligų 

reabilitacijos ir palaikomojo gydymo 

paslaugas bei apie priklausomybės ligų 

pacientų organizacijas 

Kauno apskrities PLC  Stacionaro skyriuose skelbta informacija 

apie reabilitacijos įstaigas, pacientų 

organizacijas, teikiančias 

priklausomybės ligų reabilitacijos ir 

palaikomojo gydymo paslaugas 

3.4. Priklausomybės ligų centrų darbuotojų elgesio kodekso 

skelbimas interneto svetainėje. Ambulatorinių bei 

stacionaro  skyrių pacientams sudarymas galimybės 

susipažinti su darbuotojų elgesio kodeksu (pvz.: 

skelbimas skyrių stenduose ar kt.) 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Nuolat  PLC patvirtintas darbuotojų Etikos 

kodeksas buvo skelbiamas atitinkamų 

PLC internetinėse svetainėse, sudaryta 

galimybė su juo susipažinti klinikiniuose 

skyriuose  

3.5. Pateikti informaciją (internetinėse svetainėse) apie 

priklausomybės ligų centrų gydytojų darbą ir darbo krūvį 

kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose   

Vilniaus PLC Periodiškai tikslinant 

informaciją  (kartą 

metuose) 

VPLC interneto svetainėje 2017 metų 

vasarį pateikta informacija apie tai, 

kokiose kitose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose dirba VPLC 

gydytojai, 

4. UŽDAVINYS: Gerinti valdymo kokybę, siekti sudaryti VPLC antikorupcinę aplinką, ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą 

4.1. Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 

9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" 

kūrimas ir diegimas 

Vilniaus PLC Iki 2017-12-31 Atliktas klinikiniuose VPLC skyriuose 

teikiamų paslaugų rizikos pacientams 

vertinimas    

4.2 Mokymų korupcijos prevencijos klausimais PLC Vilniaus PLC 1-ą kartą per metus Mokymuose korupcijos prevencijos 



darbuotojams organizavimas klausimais dalyvavo 38 VPLC klinikinių 

skyrių darbuotojai 

Kauno apskrities PLC Perkelta į 2018 metus 

Panevėžio  PLC 2 kartus per metus 2017 m. II-ą pusmetį mokymuose 

korupcijos prevencijos klausimais 

dalyvavo 17 darbuotojų 

4.3. 

VPLC medicinos personalo mokymų dėl  sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-

773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ 

vykdymas 

Vilniaus PLC 1-ą kartą per metus Apie 40 % VPLC klinikinių skyrių 

medicinos darbuotojų, dalyvavo elgesio 

taisyklių, susidūrus su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika 

aptarimuose ir 100 % pakartotinai 

pasirašytinai susipažino su šiomis 

taisyklėmis    

Kauno apskrities PLC  Nuolat Darbuotojai su patvirtintomis 

taisyklėmis supažindinti pasirašytinai Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC Su taisyklėmis buvo supažindinami 

naujai priimami darbuotojai 

4.4. Priklausomybės ligų centro darbuotojų elgesio kodekso 

papildymas nuostata, draudžiančia versti pacientus remti 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą.  

Šiaulių PLC Per 2017 metus Darbuotojų elgesio kodeksas papildytas 

nuostata, draudžiančia versti pacientus 

remti įstaigą 

5. UŽDAVINYS: Motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją, teikti pacientams informaciją skatinančią susilaikyti nuo neoficialių 

mokėjimų / priemokų, galimai korupcinio pobūdžio veikos. 

5.1. Reklaminiai pranešimai su nuoroda, kur kreiptis 

susidūrus su korupcijos apraiškomis ir galimai korupcine 

veika  PLC elektroninėse svetainėse ir informacijos 

skelbimo vietose / klinikinių skyrių informaciniuose 

stenduose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLC  interneto svetainėse ir tam 

skirtuose stenduose buvo pateikta 

informacija su nuoroda, kur kreiptis 

susidūrus su galimai korupcinio 

pobūdžio veika ir informacija, skatinanti 

susilaikyti nuo neoficialių mokėjimų / 

priemokų, galimai korupcinio pobūdžio 

veikos 

5.2. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių 

mokėjimų medicinos personalui darbuotojų darbo 

vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų 

užtikrinimas 

5.3. Korupcijos prevencijai skirtos privalomos informacijos 

priklausomybės ligų centrų internetinėje svetainėje ir 

informaciniuose stenduose skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus, 



2) Informacija, į kur kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika 

3) informacija apie atitinkamo PLC pasitikėjimo telefoną  

ir elektroninį paštą    

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 

800 66004) 

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – 

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

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

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

skelbimas  

8) Priklausomybės ligų centrų vadovų  kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

    Priklausomybės ligų centrų internetinėse svetainėse: 

9) Atitinkamų PLC darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklės (parengtos vadovaujantis Sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“)  

10) Įstaigos vadovo raštiškas / video  kreipimasis į 

pacientus,  kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

11) Antikorupcinių klipų demonstravimas centrų 

internetinėse svetainėse (Vilnius, Šiauliai) 

 

 

 

 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Klaipėdos PLC 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

5.4. Informacijos apie Valstybės lėšomis (iš PSDF pagal 

sutartis su TLK) apmokamų sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas skelbimas priklausomybės ligų centrų  

interneto svetainėse   

Teikta informacija apie Valstybės 

lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas 

6. UŽDAVINYS: Nagrinėti pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais gautus skundus dėl galimai korupcinio pobūdžio veikos 

6.1. Analizuoti gautus pasiūlymus (pacientų anoniminės Vilniaus PLC Gavus pasiūlymą 2017 metais pasiūlymų nebuvo gauta 



apklausos metu, telefonu, elektroninėje laikmenoje, 

raštu ir kt.) dėl korupcijos prevencijos priemonių ir 

spręsti dėl jų įtraukimo į PLC Korupcijos prevencijos 

priemonių planą  
 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Klaipėdos PLC 

6.2. Pasitikėjimo telefonu elektroniniu paštu ar kitais būdais 

gautų skundų ar informacijos apie galimai korupcinio 

pobūdžio veikas registravimas, įstaigos direktoriaus, 

Sveikatos apsaugos ministerijos ir STT informavimas 

apie gautą informaciją  

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Klaipėdos PLC 

Gavus skundą ar 

informaciją  

2017 metais nebuvo gauta pranešimų 

 

7. UŽDAVINYS: Didinti viešųjų pirkimų, vykdymo sveikatos sistemoje skaidrumą 

7.1. Didinti viešųjų pirkimų, vykdomų per CPO LT skaičių 

(pvz.: medikamentų medicinos priemonių ir kt. pirkimas) 

Vilniaus PLC Nuolat Esant tinkamai pasiūlai CPO LT 

sistemoje, medikamentų, medicinos 

prekių ir kitų priemonių pirkimas 

vykdytas 2017 metais per CPO LT 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Visi viešieji pirkimai, kuriuos 

organizuoja CPO LT, 2017 metais 

vykdyti per CPO LT  

7.2 Priklausomybės ligų gydymo centrų viešųjų pirkimų 

metinį planą skelbti atitinkamo priklausomybės ligų 

centro internetinėje svetainėje 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Kiekvienais metais po 

2015 metų 

Metiniai priklausomybės ligų centrų 

viešųjų pirkimų planai skelbti atitinkamų 

priklausomybės ligų centrų 

elektroninėse svetainėse   

7.3. Priklausomybės ligų centro elektroninėje svetainėje 

skelbti informaciją apie vykdomus ir įvykdytus 

viešuosius pirkimus 

Vilniaus PLC 

Šiaulių PLC 

2017 metais Informacija apie 2017 metais vykdytus 

viešuosius pirkimus skelbta internetinėje 

nurodytų priklausomybės ligų centrų 

svetainėje 

7.4. Užtikrinti, kad PLC viešųjų pirkimų komisijos nariai 

deklaruotų nešališkumą 

Vilniaus PLC 

Panevėžio PLC 

Nuolat Priklausomybės ligų centrų viešųjų 

pirkimų komisijos nariai deklaravo 

nešališkumą nustatyta tvarka 

8. UŽDAVINYS: Bendradarbiauti korupcijos  prevencijos ir kontrolės klausimais, teisės aktais nustatyta tvarka pranešti apie nustatytas galimai korupcinio 

pobūdžio veikas atsakingoms institucijoms 

8.1. Bendradarbiauti korupcijos  prevencijos ir kontrolės 

klausimais, teisės aktais nustatyta tvarka pranešti apie 

įtarimas galimai korupcinio pobūdžio veikas 

atsakingoms institucijoms Sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Klaipėdos PLC 

Įtarus galimai 

korupcinio pobūdžio 

veiką/-as  

Per 2017 metus pranešimų negauta  



galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Pranešti 

numatyta PLC vadovui (pagal galimybes asmeniškai 

arba telefonu tą pačią dieną), Sveikatos apsaugos 

ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius ir STT 

(telefonu ir elektroniniu paštu ne vėliau, kaip per 5 darbo 

dienas)  

8.2. Informaciją apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei 

atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbti PLC 

interneto svetainėje 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Šiaulių PLC 

Klaipėdos PLC 

Gavus informaciją 

(pranešimą) apie 

pasitvirtinusią 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką 

PLC 

2017 metais nebuvo gauta informacijos 

apie pasitvirtinusią korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką PLC 

8.3. Užtikrinti PLC darbuotojų (pagal patvirtintą sąrašą) 

privačių interesų deklaravimą 

Vilniaus PLC kartą metuose ( iki 

einamųjų metų  

vasario 20 d)  

100% nurodytų VPLC darbuotojų (pagal 

patvirtintą pareigybių sąrašą) pateikė 

viešų ir privačių interesų deklaraciją 

8.4. Užtikrinti, kad būtų gauta / pateikta reikalinga 

informacija apie asmenis, siekiančius eiti pareigas PLC 

Vilniaus PLC 

Kauno apskrities PLC 

Panevėžio PLC 

Paskelbus konkursą 

atitinkamoms 

pareigoms VPLC eiti 

ir gavus informaciją 

apie pretendentus į 

pareigas 

2017 metais nebuvo priimama 

darbuotojų į padalinio vadovo pareigybę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPLC paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją Eglė Pincevičiūtė 


