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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
GARGŽDŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – 
įstaiga) korupcijos prevencijos programos misija yra šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšų neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai įstaigoje atsirasti ir plisti, 
siekti, ka lėšos būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms 
ir laisvėms užtikrinti. 

2. Įstaigos korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 
„Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo“ ir 
vartojamos sąvokos atitinka šiame įsakyme vartojamas sąvokas. 

3. Ši programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 
priemonių planą.  

 
II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 
4. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, 

mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas įstaigoje. 
5. Uždaviniai programos tikslui pasiekti: 
5.1. parengti (atnaujinti) Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos 

planą, paskirti (patikslinti) asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę; 
5.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 
5.3. vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 
5.4. didinti veiklos viešumą ir atvirumą; 
5.5. didinti veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;  
5.6. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;  
5.7. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;  
5.8. gerinti valdymo kokybę, sudaryti antikorupcinę aplinką; 
5.10. didinti viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumą;  
5.12. vertinti korupcijos prevencijos priemonių vykdymą;  
5.13. teikti informaciją pacientams; 
5.15. nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais, organizuoti 

patikrinimus; 
5.16. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus;  
5.17. vertinti antikorupcines iniciatyvas, gaunamus pasiūlymus bei kitą informaciją, 

susijusią  su korupcijos prevencija; 
5.18. bendradarbiauti korupcijos  prevencijos ir kontrolės klausimais.  
 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 
TIKIMYBĖ 

 
6. Įstaigoje vykdomos asmens sveikatos priežiūros ir su tuo susijusios veiklos sritys, 

kuriose galima didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė: 
 



Eil. 
Nr. 

Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos 
pasireiškimas 

Darbuotojai, kuriems galimas korupcijos 
pasireiškimas 

1. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių skyrimas ir 
išrašymas 

Gydytojas akušeriai ginekologai, gydytojai 
chirurgai,  gydytojai psichiatrai, šeimos 
gydytojai,  vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų 
gydytojai 

2. Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai   Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų 
komisija 

3. 
 

Nelegalūs mokėjimai, teikiant mokamas ir 
apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas  

Gydytojas akušeriai ginekologai, gydytojai 
chirurgai,  gydytojai psichiatrai, šeimos 
gydytojai,  vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų 
gydytojai, bendruomenės slaugytojos 

4. Nedarbingumo pažymėjimų ir kitų 
pažymų išdavimas 

Gydytojas akušeriai ginekologai, gydytojai 
chirurgai,  gydytojai psichiatrai, šeimos 
gydytojai,  vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų 
gydytojai 

 
 

VI. PROGRAMOS SIEKIAI, REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI  
 
7. Programos siekiai: 
7.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigoje; 
7.2 padidinti nepakantumą korupcijai įstaigoje; 
7.3. pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą; 
7.4. didinti visuomenės pasitikėjimą įstaigos veikla. 
8. Programos rezultatų rodikliai ir vertinimo kriterijai: 
8.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 
8.2. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;  
8.3. neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;  
8.4. programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais; 
8.5. asmenų, pranešusių apie galimai korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus 

pokytis; 
8.6. ištirtų pažeidimų, susijusių su galima korupcija, skaičius. 

 
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
9. Programos priemonės ir jų vykdymo terminai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

nurodyti Programos įgyvendinimo 2015–2019 m. priemonių plane (pridedama). 
10. Už programos įgyvendinimą atsakingas vyriausiasis gydytojas, o už programos 2015-

2019 m. priemonių plano atskirų priemonių įgyvendinimą atsakingi priemonių plane nurodyti 
atsakingi darbuotojai. 

11. Programą įgyvendinimo kontrolę vykdo, teikia metodinę pagalbą korupcijos 
prevencijos klausimais įstaigos vyriausiojo gydytojo paskirtas už korupcijos prevenciją įstaigoje 
atsakingas darbuotojas.  

12. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas darbuotojas pateikia informaciją 
vyriausiajam gydytojui apie korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo eigą ne vėliau 
kaip 7 darbo dienos II iki IV ketvirčio pabaigos (esant reikalui – ir dažniau). 

13. Vyriausiasis gydytojas teikia informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos 
prevencijos skyriui apie Programos vykdymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo II iki IV 
ketvirčio pabaigos. 



 
VI. KORUPCIJOS ATVEJŲ IR GALIMAI KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMŲ 

VEIKŲ TYRIMAS 
 

14. Bet kuris įstaigos darbuotojas ar gyventojas gali pranešti įstaigos vyriausiajam 
gydytojui ar darbuotojui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę įtarimus dėl galimos 
įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

15. Įstaigos vyriausiasis gydytojas organizuoja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamų 
skundų, prašymų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų ištyrimą, vertina pasiūlymus dėl 
korupcijos prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo plano tobulinimo, atnaujinant Programos 
priemonių plano priemones. 

16. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl 
galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuojamas įstaigos vyriausiasis 
gydytojas nustatyta tvarka. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Įstaigos korupcijos prevencijos programa vertinama ir korupcijos prevencijos programos 

nuostatos bei jos įgyvendinimo priemonių planas peržiūrimi ir, esant būtinumui, papildomi kasmet. 
18. Asmenys, nesilaikantys korupcijos prevencijos programoje nustatytų reikalavimų, atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

_________________ 


