
ASMENS SVEIKATOS PRIEZlUROS ISTAIGV KORUPCIJOS INDEKSO NUSTATYMO 
KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLAS 

2022-04-01 Nr. 1 
Pasvalys 

Posedis jvyko 2022 m. kovo 31 d. 9.00-9.30 val. 
PosedZio pirmininkas: Komisijos pirmininkas, Pasvalio rajono savivaldybes (toliau -

Savivaldybe) tarybos narys, Savivaldybes Antikorupcijos komisijos narys Stasys Vainauskas. 
Posedzio sekretore: Savivaldybes administracijos Socialines paramos ir sveikatos skyriaus 

vyriausioji specialiste (Savivaldybes gydytoja) Renata Nevulyte. 
Dalyvavo komisijos nariai: Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius 

PetkeviCius, Savivaldybes administracijos Strateginio planavimo ir investicijq skyriaus vyriausias 
specialistas, Savivaldybes administracijos Viestriq pirkimq komisijos pirmininkas Gra.zvydas 
BalCiunaitis, Pasvalio rajono serganCitriq cukriniu diabetu draugijos "Sveikata" pirmininke Vida 
Vegiene. 

DARBOTVAR.KE. Del viesosios jstaigos Pasvalio ligonines ir viesosios istaigos Pasvalio 
pirmines asmens sveikatos prieziuros centro korupcijos indekso nustatymo. 

SV ARSTYTA. Viesosios istaigos Pasvalio ligonines ir viesosios jstaigos Pasvalio pirmines 
asmens sveikatos prieziUros centro korupcijos indekso nustatymas. 

Asmens sveikatos prieZiuros istaigq korupcijos indekso nustatymo komisija (toliau -
Komisija), sudaryta Savivaldybes mero 2022 m. kovo 29 d. potvarkiu Nr. MV -17 ,,Del asmens 
sveikatos priezifuos jstaigq korupcijos indekso nustatymo komisijos sudarymo", jgyvendindama 
Savivaldybes mero potvarkio pavediml;}., 2022 m. kovo 31 d. nuvykusi i VsI Pasvalio ligoninl( ir VsI 
Pasvalio pirmines asmens sveikatos prieZifuos centrl;}. atliko istaigq korupcijos indekso nustatyml;}.. 
Komisija vadovavosi Skaidrios asmens sveikatos prieZiuros jstaigos vardo suteikimo tvarkos 
aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. isakymu 
Nr. V -65 ,,Del skaidrios asmens sveikatos prieziuros istaigos vardo suteikimo tvarkos apraso 
patvirtinimo" )su visais aktualiais pakeitimais). Vertinimas atliktas pagal Skaidrios asmens 
sveikatos prieziuros jstaigos vardo suteikimo tvarkos apraso 1 priedo Asmens sveikatos prieZifuos 
jstaigq korupcijos indekso nustatymo kriterijus. 

Susumavus kriterijq vertinimo rezultatus, VsI Pasvalio ligoninei nustatytas korupcijos 
indeksas - 152, pagal surinktq balq skaiciq, VsI Pasvalio pirmines asmens sveikatos prieZiuros 
centrui nustatytas korupcijos indeksas 152, pagal surinktq balq skaiCiq. Istaigos atitinka Skaidrios 
asmens sveikatos prieziUros jstaigos vardo suteikimo kriterijus. 

NUSPR~STA. VsI Pasvalio ligoninei nustatyti korupcijos indeks~ 152, jstaiga atitinka 
Skaidrios asmens sveikatos prieziuros jstaigos vardo suteikimo kriterijus. VsI Pasvalio pirmines 
asmens sveikatos prieziuros centrui nustatyti korupcijos indeks~ - 152, jstaiga atitinka Skaidrios 
asmens sveikatos priezifuos jstaigos vardo suteikimo kriterijus. Vertinimo protokolus pateikti 
Savivaldybes merui, vertinimo protokolq kopijas pateikti asmens sveikatos priezifuos istaigoms. 

PRIDEDAMA: 
1. VsI Pasvalio ligonines korupcijos indekso nustatymo kriterijq vertinimo protokolas, 19 

lapq. 
2. VsI Pasvalio pirmines asmens sveikatos prieziuros centro korupcijos indekso nustatymo 

kriterijq vertinimo protokolas, 19 lapq. 

Komisijos pirmininkas 
Komisijos nariai: 

I 
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Skaidrios asmens sveikatos prieziiiros 
jstaigos vardo suteikimo tvarkos apraSo 
3 priedas 

ASMENS SVElKATOS PRIEZliJROS 1ST AIGOS VERTINIMO PAGAL ASMENS SVElKATOS PRIEZliJROS 1ST AIGOS 
ATSPARUMO KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMO KRITERlJUS VERTINIMO PROTOKOLAS 

ASPI pavadinimas: Viesoji istaiga Pasvalio ligonine Vertinimo data: 2022-03-31 

Eil. Nr. I Kriterijai Dalai Kriterijll reiksmes 

Paskirtas asmuo arba yra jsteigtas 
padalinys ar sudaryta komisija, \ y"U~HH..Y" U H'-'''YUUJ.:Y LU n.vuU"'J'" 

atsakingi uz korupcijos prevencij<\. 

~ 
a 

Paskirtas asmuo (dirba visu etatu ir 
tai yra jo pagrindine funkcija), 
jsteigtas padalinys arba sudaryta 
komi 

~-----+---------------------------4--------~-
1.2. Turi ir (ar) jgyvendina korupcijos 0 Neturi 

prevencijos program<\. ir (ar) jos 1---1 T~ri-,b-e-t-d-a-ug-i-a-u-n-el-'7-0--%------11 

priemoniq plan~ priemoniq apima galiojancios 
Sakines korupcijos prevencijos 
sveikatos prieziuros sistemoje 
programos jgyvendinimo priemoniq 
ar dauciau nei 25 % 

balas 

~ 

~ 

Gautas I Pastabos 

2020 m. vasario 14 d. 
jsakymas Nr. V -33 



Gautas I Pastabos 
balas 

Kriterijq reildmes Ell. Nr. I Kriterijai Balai 

veluojarna igyvendinti nesant 
objektyvill priezascill 
Turi, bet maZiau nei 70%. priemoni4 1 

apima Sakines korupcijos 
prevencijos sveikatos pnezlUros 
sistemoje prograrnos jgyvendinimo 
priemoni4 ar maZiau nei 25 % 
priemoni4 yra veluojarna 
jgyvendinti nesant objektyvill 
priezascill 

1.3. Turi pasitvirtinusi dovan4, gaut4 r--..:O=-----fI...:N-e.:...:tu..:.....:...:ri------------I 
pagal tarptautinj protokol/:l ar 1 Turi 

tradicijas, taip pat reprezentacijai 

skirtll dovan4 perdavimo, vertinimo, 

registravimo, saugojimo ir 

eksponavimo tvarkos apraS/:l 


t-----t---------------+-- ----

Tvarkos aprasas 2021 m. kovo 10 d. 
;sakymas Nr. V-70 1 

2014 m. sausio 17 d.1.4. Turi patvirtintus etikos ir (ar) elgesio 0 Neturi 
;sakymas Nr. V-IS kodeks/:l ar taisykles 1 Turi 1 

1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 0 Nevykdoma 
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 1 Vykdoma tik Lietuvos Respublikos 
"Dei Korupcijos rizikos analizes sveikatos apsaugos ministerijos 
atlikimo tvarkos apraso patvirtinimo" (toliau - SAM) pavedimu ir tik jos 
nustatyta tvarka vykdomas jstaigos parinktoje (-ose) veiklos srityje (-se) 
veiklos srici4 vertinimas - korupcijos arba veliau nei einarnl!ill met4 III 
pasireiskimo tikimybes (toliau - ketvirtj 

2021 m. geguzes 24 d. 
isakymas Nr. V -140 1 



r--

Eil. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Ga.u.tas I Pastabos 
balas

f--  \u_u \ .. -------------; 
KPT) nustatymas Vykdoma Lietuvos Respublikos 

Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. 
nutarimo Nr. 1601 "Del Korupcijos 
rizikos analizes atlikimo tvarkos 
apraSo patvirtinimo" nustatyta 
tvarka 

---II NesiUlo 

2 

Nebuvo nustatyta korupcijos rizikos 
SiUlo,-j-e.-·b-u-v-o-n-us-t-aty-ta-k-oru-p-c-ij-o-ls\ 

1.6. I Atlikus KPT nustatym'l ir nustacius I. o__+--_ 
korupcijos rizikos veiksnius siUlo 2 veiksniq2 
sveikatos apsaugos ministrui jq - rizikos veiksniq arba atlikus KPT 

salinimo priemones 
 nebuvo nustatyta korupcijos rizikos 

veiksniq
.-~--I 

N ebuvo pateikta pasiUlymq 
pateiktq pasiUlymq ar priemoniq 

o N euztikrinamas l:flu~ikrinamas KPT nustatymo metu 11 __ 

2 Unikrinamas arba atlikus KPT 1 
jgyvendinimas - nebuvo pateikta pasiUlymq ir 

priemoniq, nes nesustatyta 
kOI1!pcijos rizikos veiksniq ._-\-_.. 

Nebuvo atlikto KRA 
korupcijos rizikos analizes (toliau 

1.8. UZtikrinama STT teikiamose o N euZtikrinama 
1--·1 UZtikrinama, arba nebuvo atlikta 1 

KRA) iSvadose nurodytq pasiUlymq ir KRA, arba atlikus KRA negauta 

rekomendacijq jgyvendinimo 
 pasiUlymq ir rekomendacijq 

kontrole ir velesne jq jgyvendinimo 


_--II stebesena 
__u .._- 
o Buvo tokio tikrinimo poreikis, bet 


tikrinimas pagal Lietuvos 

1.9. lstaigoje organlZUOJamas asmenq 

praSymas pateikti informacij'l apie 2 

Respublikos korupcijos prevencijos 
 asmenj, siekiantj eiti arba einantj 

jstatymo (toliau - KPD 9 straipsnj 
 pareigas jstaigoje, Lietuvos 

Respublikos specialiqjq tyrimq 
tamybai nepateiktas 



Eil. Nr. I Kriterijai 

1.10. Vykdoma viesqjq ir privaciq interesq 
derinimo stebesena ir kontrole 

Balai Kriterijll reikSmes 

2 I Buvo tokio tikrinimo poreikis, ir 
praSymas pateikti informacij~ apie 
asmeni, siekianti eiti arba einanti 
pareigas jstaigoje, Lietuvos 
Respublikos specialiqjq tyrimq 
tarnybai pateiktas 

1 I Nebuvo poreikio 

o lstaigos vadovas, vadovo 
pavaduotojas, padalinio vadovas ar 
jo pavaduotojas buvo pripaZinti 
paZeid« Lietuvos Respublikos 
viesqjq ir privaciq interesq derinimo 
istatymo nuostatas ir (arb a) 
privaCius interesus deklaravo 
maZiau nei 95 % privalanciq tai 
daryti istaigos darbuotojq 
PrivaCius interesus deklaravo ne! 
maZiau kaip 95 %, bet maZiau kaip 
100 % privalanciq tai daryti jstaigos 
darbuotojq ir (arb a) ne maZiau kaip 
2 atvejais darbuotojai (isskyrus 
istaigos vadov~ vadovo 
pavaduotoj'l-, padalinio vadovus ir jq 
pavaduotojus) buvo pripaZinti 
paZeid« Viesqjq ir privaciq interesq 
derinimo istatymo nuostatas 
Privacius interesus deklaravo 
100 % privalanciq tai daryti istaigos 

2 

Gautas I Pastabos 
balas 

2 asmenys nedeklarav« 

! 

~~--L-~ 



----
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Ell. Nr. I Kriterijai 

TtI:--n~iaigoje yra sudarytas s¥asas 
pareigybiq, kurias uiimantys 
asmenys privalo deklaruoti privacius 
interesus 

f---~-+--~ 

1.12. ldiegti vidaus informacijos apie 
korupcinio pobfidfio teises 
paieidimus teikimo kanalai 

Balai Kriterijq reikSmes Gautas I Pastabos 

---+--------------11 balas 
darbuotojq ir 1 (isskyrus istaigos 
vadov~ vadovo pavaduotoj~ 

padalinio vadovus ir jq 
pavaduotojus) ar ne vienas 
darbuotojas nebuvo pripaiintas 
paZeidc:(s Viesqjq ir privaciq interesq 
derinimo istatymo nuostatq 

~~~--+ Ne.:a 
~---------------------~ 
Y ra 1 


0 Nera Informacija siunciama elektroniniu 
2 lstaigos intemeto svetaineje yra ~ pastu. 

nurodyta, kur galima pranesti apie 
pastebetus korupcinio pobfidfio 
teises paZeidimus, ar ideta nuoroda 
i Lietuvos Respublikos specialiqjq 
tyrimq tamybos ar SAM 
informacijos apie korupcinio 
pobfidfio teises paZeidimus teikimo 
kanalus 

-s-----+I-Y-r-a --------------1 

0 Nera 2021 m. balandfio 12 d. 
r-----+------------------~2 Yra isakymas Nr. V-I 061 

-

~:li lYra patvirtintas informacijos apie 
Lietuvos Respublikos pranesejq 
apsaugos istatyme nurodytus 
pafeidimus teikimo tvarkos apraSas 

r--:-~__;-----------_t__~ ~-~ 

o Nesukurta __-,._2_0_21 m. vasario 15 d. 



Ell. Nr. I Kriterijai 

Sukurta ir taikoma jstaigos paramos 
gavimo ir teikimo apskaitos ir 
viesinimo sistema, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2020 m. rugsejo 4 d. 
jsakymu Nr. V -1985 "Del 
rekomendacijq del asmens sveikatos 
prieziUros jstaigq paramos gavimo ir 
teikimo apskaitos ir viesinimo 
sistemos taikymo" 

Informacija intemeto 

Balai 

2 

~ 

I Kriterijq reikSmes I Gautas I Pastabos 
balas 

I Sukurta, bet netaikoma Ijsakymas Nr. V-44 

I Sukurta ir taikoma 
~ 

skiltyje ,,Korupcijos prevencija" I-----I-------------~ 
(arb a kitame informacijos paskelbimo arba 

~ 
2 

saltinyje, i kurj pateikiamos I I llt;aUlaUJllua 

nuorodos), skelbiama vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
2003 m. balandZio 8 d. nutarimu Nr. 

Skelbiama visa, issami ir atnaujinta ~ 

480 "Del BendI1!iq reikalavimq 
valstybes ir savivaldybiq institucijq ir 
istaigq intemeto svetainems ir 
mobiliosioms programoms apraSo 
patvirtinimo", t. y. jstaigos vadovo 
patvirtinta korupcijos prevencijos 



,--- 

Ell. Nr. I Kriterijai Dalai Kriterijq reildmes Gautas IPastabos 
balas 

I-----
vykdym(!, kitq jstaigai priskirtq 

korupcijos prevencijos programq 

priemoniq ar veiksmq vykdym(!; 

korupcijos pasireiskimo tikimybes 

isvada; informacija apie korupcijos 

rizikos analizes isvados ir joje 

nurodytq pasifilymq vykdym(!; 

informacija apie pareigybes, j kurias 

pretenduojant turi bUti surinkta 

informacija apie asmenj, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos istatymo 9 

straipsnio nuostatomis, informacija, 

kur ir kaip pranesti apie korupcijlb 

informacija apie subjektlb atsaking~ 


lIZ korupcijos prevencij(! istaigoje 

t-------------

2.1.2. Informacija apie baudiiamqj~ I 0 INeskelb~iam_a________---l 

atsakomyby lIZ korupcinio pobiidiio ~ Skelbiama 2 
nusikalstamas veikas 

2.1.3. Dovanq, gautq pagal tarptautinj ~0 I Neske1biama 

protokol~ ar tradicijas, taip pat I 2 iSkclbiama 
 2 
reprezentacijai skirtq dovanq 

perdavimo, vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo tvarka 


u_ ~2.1.4. Etikos ir (ar) elgesio kodeksas ar o INeskelbiama I 
taisykles 2 ISkelbiama 

2.1.5. ON~skelbiamos 
-------------------~------~ 



Ell. Nr. I Kriterijai I Balai Kriterijq reikSmes 

Skelbiamos 
fonna ir Infonnacijos apie paramos 
davejq asmens sveikatos prieziiiros 
jstaigai suteikt'l param'l ir jq laimetus 
asmens sveikatos prieziiiros jstaigos 
organizuojamus viesuosius pirkimus 
fonna, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. rugsejo 4 d. 
jsakymu Nr. V-1985 "Del 
rekomendacijq del asmens sveikatos 
prieZiiiros jstaigq paramos gavimo ir 
teikimo apskaitos ir viesinimo 
sistemos taikymo" 

Paramos panaudojimo ataskaitos I ~ 

2.1.6. o N eskelbiama Visq nuo 2018 m. sausio 1 d. vykusiq 

viesqjq pirkimq stebesenos rodikliq, I I k I . 


L· R bl'k 2 S e blama nurodytq letuvos espu 1 os -

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

liepos 14 d. jsakymo Nr. V -1651 "Del 

pirkimq vykdytojq sveikatos 

prieziiiros sistemoje vidqjq pirkimq 

vertinimo rodikliq paviesinimo" 1.1 

papunktyje, reiksmes kiekvienq 

kalendoriniq metq atskirai 


2.1.7. Infonnacija apie mokamas asmens I 0 INeskelbiama 
sveikatos prieziiiros paslaugas ir jq 2 Skelbiama 
apmokejimo tvark'} 

1.8. o 

Gautas I Pastabos 
balas 

~ 

l 

l 




--~~~-~-----.---.----~---~-.-------------------------------------""'..., .... _--

-----

Eil. Nr. Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas Pastabos 
balas 

-----

Infonnacija apie nemokamas l Skelbiama 
(apmokamas Privalomojo sveikatos 

2
draudimo fondo biudzeto lesomis) 

sveikatos 
. v·_ 

asmens pneZlUros 
'Paslaugas 

2.1.9. Infonnacija aple visas jstaigas, 0 N eskelbiama 
teikiancias medicinines reabilitacijos 2 Skelbiama 2 
paslaugas suaugusiesiems ar vaikams 
pagal gydomq pacientq profilius, tq 
profiliq pacientq organizacij q 

I--~ ~---~ ~~-
!~lefonai, kontaktiniai asmenys 

----

2.1.10. lstaigos veiklos ataskaita 0 Neskelbiama 
2~~~ 

2 Skelbiama 
--~ 

2.1.11. lstaigos metinis finansiniq ataskaitq 0 Neskelbiama 
~~~ ~---~ 

lrinkinys l Skelbiama 
I 

r~~ ~---~ ~-~ 

2.1.12. Pacientq teises ir pareigos 0 Neskelbiama 
l2 Skelbiama 

2.1.13. SUdaryta galimybe jstaigos intemeto 0 Nera galimybes 
svetaineje pacientams pateikti savo ~ Yra galimybe 
atsiliepimus, komentarus, infonnacij~ ~ 
apie jstaigos veiklos triikumus, apie 
galimas korupcinio pobudZio veikas 

~-~ 

2.1.14. Infonnacija visuomenei apie istaigoje 0 Neviesinama 
nustatytus korupcijos ir korupcinio l lstaigoje nebuvo nustatyta l 

korupcijos atvejq 



Ell. Nr. I Kriterijai 

pobiidzio nusikalstamos veikos 
pOZymiq turincius atvejus 

2.2.1. I Infonnacija, i k~ kreiptis, susidiirus 
;staigoje su galima korupcinio 
pobiidzio nusikalstama veika 
(vadovas ar jo igaliotas darbuotojas, 
padalinys ar komisija, igalioti vykdyti 
korupcijos prevencij<l ir kontrol€(, 
kabineto numeris, telefono numeris, 
elektroninis 

2.2.2. IInfonnacija ~pie j;taigos pasitikejimo 
telefon<l 

2.2.3. Infonnacija apie SAM pasitikejimo 
telefon<l (+37080066004) 

2.2.4. I Infonnacija aple SAM el. past<l 
(koru12cija@sam.lt) 

I 
2.2.5 rInfonnacija apie STT "karstosios 

linijos" telefon<l (+37052663333) 

2.2.6. I Infonnaciia apie STT el. paSt<ll 

Balai 

2 

0 
1 

2 

0 
1 

0 
1 

;;;;;. 

0 
1 

Z 

0 
1 

2 
0 
1 

Kriterij'l reikSmes 

Viesinama 

Neskelbiama 
Skelbiama ne visuose padaliniuose 
Skelbiama 

N eskelbiama 
Skelbiama ne visuose padaliniuose I 

Skelbiama 

Neskelbiama 
Skelbiama ne visuose padaliniuose 
Skelbiama 

Neskelbiama 
Skelbiama ne visuose padallmuose 
Skelbiama 

Neskelbiama 
Skelbiama ne visuose padaliniuose 
Skelbiama 

N eskelbiama 
Skelbiama ne visuose oadaliniuose 

Gautas I Pastabos 
balas 

Z 

2 


2 


Z 

2 


2 
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Eil. Nr. Kriterijai Balai Kriterijq reiksmes Gautas Pastabos 
balas 

I---~- - -~~ 

~-~ 

2 Skelbiama 
~-~ 

2.2.7. Informacij a apie baudZiam~'l 0 Neskelbiama 
~~~~ ~-~ ~-~ 

atsakomyb~ uz korupcinio pobiidzio 1 Skf~lbiama visuose padaliniuose 2
-~~~-~~ 

nusikalstamas veikas 2 Skelbiama 
,~ ~~-~~ ~~~ ---

2.2.8. Informacija apie mokamai teikiamas 0 Neskelbiama 
----

paslaugas ir jq apmokejimo tvarkl:! 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 
2

(arba stenduose nurodoma, kur yra si ~ Skelbiama 
informacija) 

2.2.9. Informacija apie nemokamas 0 Neskelbiama 
(apmokamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudzeto lesomis) 

1 Skelbiama ne visuose padaliniuose sveikatos 
. v-_ 

2asmens pnezlUros 
2 Skelbiama -

paslaugas (arba stenduose nurodoma, 
kur yra si informacija) 

I----

2.2.10. Informacija apie visas jstaigas, 0 Neskelbiama 
r----~ ~~~~~ ----

teikiancias medicinines reabilitacijos 1 ~kelbiama ne visuose padaliniuose 
paslaugas suaugusiesiems ar vaikams 2 Skelbiama 
pagal gydomq pacientq profilius, 1'4: 
profiliq pacientq organizacijq ~ 
telefonai, kontaktiniai asmenys (arba 
stenduose nurodoma, kur v' yra SI 

informacija) 

~-~ ~-~ 

2.2.11. Atitinkamos gydytojq specialistq 0 Neskelbiama 
I-~- ~-

medicinos normos pagal padaliniuose 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 
teikiamq asmens sveikatos prieziiiros ~ Skelbiama ~ 
paslaugq pobiidi (arba stenduose 
n~~()doma, kur yra si informacija) 



Ell. Nr. I Kriterijai Balai Kriterij'l reikSmes 

2.2.12. I Etikos ir (ar) elgesio kodeksas ar I 0 INeskelbiama 
taisykles 1 Skelbiama ne visuose 

Skelbiama 

Monitoriuose demonstruojami I 0 INedemonstruojami 
antikorupciniai klipai 2 Demonstruojami 

2.3.2. I Monitoriuose demonstruojamas 0 Nedemonstruojamas arba 
istaigos vadovo ar jo igalioto asmens neiskabintas 
kreipimasis j lankytojus Gei jstaiga 2 Demonstruojamas arba iskabintas 
monitoriaus neturi, rastiskas -
kreipimasis turi buti iskabintas 
informaciniuose stenduo 

N aujai priimami 
supaZindinami su: 

2.4.1.1. I jstaigos antikorupcine politika o 
1 

2 
2.4.1.2. I Etikos ir (ar) elgesio kodeksu ar I 0 INesupaZindinami 

taisyklemis 

2.4.1.3. 

Gautas I Pastabos 
balas 

1 

1 

1 

2 

1 

2019 m. geguZes 6 d. 
jsakymas Nr. V·134 



_____ ~~"~....~,~~~~.;;;;,,,UJ~.•Q4ii14"ili'1'.I..I*.:.oIQa,,...'li.~w·~~:~~Wto~!il4'V.' ""OJ" 

,--------- ----,-

Eil. Nr. Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas Pastabos 
balas 

;-------- --

protokolt\. ar tradicijas, taip pat 1 SupaZindinti ne visi 1 
reprezentacijai skirtq dovanq 2 S upaZindinami 
perdavimo, vertinimo, registravimo, 
saugojimo ir eksponavimo tvarka 

--

2.4.1.4. Lietuvos nacionalines sveikatos 0 Nesupafindinami 2017 m. spalio 3 d. 
sistemos istaigq darbuotojq, 1 SupaZindinami ne visi 2 isakymas Nr. V -279 
susidiirusiq su galima korupcinio 1 Supafindinami 
pobiidzio nusikalstama veika, elgesio 
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. liepos 7 d. isakymu 
Nr. V -773 ,,Del Lietuvos nacionalines 
sveikatos sistemos istaigq darbuotojq, 
susidiirusiq su galima korupcinio 
pobiidZio nusikalstama veika, elgesio 
taisykliq patvirtinimo" 

~. -----. - -

2.4.1.5. patvirtintu Informacijos apie 0 Nesupafindinami 2021 m. balandZio 12 d. 
paieidimus teikimo tvarkos aprasu 1 SupaZindinami ne visi 1 isakymas Nr. V-I 06 
(igyvendinant Pranesejq 
istatymo nuostatas) 

apsaugos 1 S upafindinami 

--

2.4.1.6. kaip tr kada reikia deklaruoti 0 N esupafindinami Atsakinga personalo inspektore 
-

privaCius interesus ir kaip jstaigoje 1 SupaZindinami ne visi 1 
valdomi galimi interesq konfliktai 1 S upafindinami 
(igyvendinant ViestUq ir privaCiq 
interesq derinimo istatymo nuostatas) 

-----

2.4.2. Organizuojami darbuotojq mokymai 0 lstaigos korupcijos prevencijos 
korupcijos prevenCIJOS temomis priemoniq plane darbuotojq 1 
paSaljstaigoje patvirtint'l: korupcijos m.S>kymai korupcijos prevencijos 



Ell. N r. I Kriterij ai Balai Kriterijq reikSmes 

2.4.3. 

prevencijos priemoniq planq. ar temomis neitraukti arba itraukti, bet 
istaigos vadovo nustatytq. tvarkq. ir I Imokymal neorganlzuotl 
prioritetus 2 Organizuoti mokymai ne daugiau 

nei trimis korupcijos prevencijos 
temomis ir mokymuose dalyvavo 
daugiau nei 10 % darbuotojq arba 
organizuojami mokymai daugiau 
nei trimis korupcijos prevencijos 
temomis ir mokymuose dalyvavo ne 
daugiau nei 10 % darbuotojq, arba 
nuolat rengiama ir atnaujinama 
dalijamoji medziaga korupcijos 

klausimais if 
ir isplatinta 

maiiau 
5 I Organizuoti mokymai daugiau nei 

trimis korupcijos prevencijos 
temomis ir mokymuose dalyvavo 
daugiau nei 10 % darbuotojq arba 
nuolat rengiama ir atnaujinama 
dalijamoji medziaga korupcijos 
prevencijos klausimais ir 
elektroniniu pastu isplatinta daugiau 

50% 

Darbuotojq, atsakingq uz korupcijos ~-":""""--I--":":""':!.--:':""'------------i 
prevencij~ dalyvavimas mokymuose 

nrpvpn ....iioS klausimais 

Gautas I Pastabos 
balas 

Dalyvavo komisijos nariai 
2 



~.JiicWo.J""'~~~"'\I<'-M't' tlIl!lZlIifllit;'~ i<iio'!l'4~~"~ti~"S('i4'~'... ,.r'(~"~M~'~~;Jdf"*~~~£Iito~~i 

Eil. Nr. I Kriterijai Dalai Gautas I Pastabos 
balas 

2.5.1~- I Anoni~ine darbuotojq apklausa, 0 Apklausos nevykdomos 

Kriterijlf reikSmes 

Supaiindinami susirinkimuose 
vykdoma siekiant ivertinti atsparum'l 2 apklausos, su JlJ 

korupcijai, 0 apklausq  supaiindinami 2 

apibendrinimas pristatomas visiems 


2.5.2. 	 I Anonimine pacientq apklausa o 
(apklausiant ne maiiau nei 100 Vykdomos apklausos, su jq ~~ 
pacientq), vykdoma siekiant jvertinti 	 apibendrintais rezultatais 
pacientq pozifiri i korupcij'l ir galim'l 	 supaiindinami darbuotojai ir 
korupcijos paplitim'l istaigoje, 0 	 rezultatai skelbiami istaigos 
apklausq apibendrinimas pristatomas 	 intemeto svetaineje 
darbuotojams bei viesinamas jstaigos 
intemeto svetain 

2.5.3. I Jei apklau-s-o-s-m-e-tu",,-J-g-a-ut-a-j-n-fo-rm-a-c-ij-os-+I-----+----------------\o Gavus informacijos nebuvo imtasi Informacijos nebuvo gauta 
apie galim'l korupcij'l jstaigoje ar ~I----~ 

veiklos triikumus, galinCius sudaryti 	 Gavus informacijos imtasi V1Sq~ 
s~lygas korupcijai pasireiksti, imtasi 	 bfitinq priemoniq 
atitinkamq priemoniq del gautos 
informacijos patikrinimo ir 

UZtikrinama, kad istaigoje pagal 
kompetencij'l butq isnagrineti gauti 
skundai ir pranesimai del galimos 
korupcijos 

~ 

ir priimti 

ir pranesimai 
per teises aktuose 
terminus ir 

~ 



---

Ell. Nr. I Kriterijai Balai 

3.2. Darbuotojq, susidiirusiq su galima 0 
korupcinio pobudZio nusikalstama 
veika, pranesimai, vadovaujantis 
Lietuvos nacionalines sveikatos 2 
sistemos istaigq darbuotojq, -
susidiirusiq su galima korupcinio 
pobudzio nusikalstama veika, elgesio 
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. liepos 7 d. isakymu 
Nr. V -773 "Del Lietuvos nacionalines 
sveikatos sistemos istaigq darbuotojq, 
susidurusiq su galima korupcinio 
pobudzio nusikalstama veika, elgesio 
taisykliq patvirtinimo", istaigos, 
igyvendinant Pranesejq apsaugos 
istatymCf., patvirtintu informacijos 
apie paZeidimus teikimo tvarkos 
aprasu 

3.3. SAM gauta skundq ar pranesimq apie o 
galimus korupcijos atvejus istaigoje 

1 

3.4. Valstybineje ligoniq kasoje pne o 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir 
(arba) teritorineje ligoniq kasoj.~e.-JI___L-

Kriterijq reikSmes 

sprendimai arba skundq lr 

pranesimq nebuvo gauta 
Gauta skundq ar pranesimq, bet 
priemoniq pagal galiojanCius teises 
aktus nesiimta 
Gauta pranesimq ir imtasi visq 
priemoniq pagal teises aktus arba 
pranesimq nebuvo gauta 

Gauta ir pagal gaut!! informacij!! ar 
skundCf. pradetas ikiteisminis tyrimas 
Nebuvo gauta arba buvo gauta, bet 
pagal gaut!! informacij!! ar skund!! 
ikiteisminis tyrimas nepradetas 
Buvo gauta skundq, is kuriq bent du 
pripaZinti pagristais, 0 lesos 
pacientui (-ams) negrftZintos 

Gautas I Pastabos 
balas 

Pranesimq nebuvo gauta 

1 

2 

1 
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Eil. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas I Pastabos 
balas 

---+-~~- ~-------------if-----~ ---+-------:-----:---:-------t------r 
gauta pacientq skundq del nepagrjstai 1 Buvo gauta skundq, is kuriq bent du 
savo lesomis jsigytq vaistiniq pripaiinti pagrjstais ir lesos 
preparatq, medicinos pagalbos ir kt. pacientui (-ams) gr~intos 
priemoniq stacionarinio ar 
ambulatorinio gydymo metu 
(nepriklausomai, ar buvo sutikimas, 
arne) 

£ 

1-----11 ~ ~~ 1-
3.5. 

4.1. 

4.2. 

Pacientq skundai, pateikti jstaigai, del o 
nepagrjstai savo lesomis jsigytq 
vaistiniq preparatq, medicinos 
pagalbos ir kt. priemoniq 1 
stacionarinio ar ambulatorinio 
gydymo metu (nepriklausomai, ar I------\-'.L'___"-----'~_!;...._____--I 

buvo sutikimas, ar ne) 1 i 

lstaiga yra pasirasiusi sutarti su VI 
Registrq centru del iSankstines 
pacientq registracijos informacines 
sistemos (toliau - IPR IS) naudojimo 
ir deklaruojajoje registracijos laikus 

£ 

o 

~ 

o 

2 

------------------------~~ 

Skundq nebuvo gauta arba gauti 
skundai nepagristi, del to lesos 
nebuvo gr~zintos pacientui 

2020 m. balandzio 21 d. sutartis Nr. 
ne daugiau kaip 
Neturi sutarties ar IPR IS deklaruoja 

PS-3871 (8.23E) ~ 
29 % ree:istraciios 
Turi sutartj ir IPR IS deklaruoja ne 
maiiau kaip 30 % registracijos laikq 



Ell. Nr. I Kriterijai I Balai Kriterijq reikSmes 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

lstaigoje idiegtos technines I 2 IPradeti paruosiarnieji darbai 
priemones, padidinanCios pacientq 5 
galimyb~ prisiskarnbinti i ASPI -

Idiegtos technines priemones 

registratUr'l ir (ar) uftikrinancios 
griZtarn~H ryS! (perskarnbinim'l i 

Naudojasi SAM parengtomis 0 Nesinaudoja ne viena standartizuota 
standartizuotomis 
irangos (prietaisq), 

medicinines technine specifikacija ..----J 
isigyjarnos 5 Naudojasi bent viena standartizuota 

viesojo pirkimobiidu, techninemis - technine specifikacija arba 
omis nesinaudoia. nes nebuvo 

Einarnqjq metq viesqjq pirkimq plano I 0 INeskelbiarnas 
skelbimas intemeto svetaineje ir 2 Skelbiarnas 
Centriniarne -
Viesieji pirkimai vykdomi 
nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos 
viesqjq pirkimq istatymo nuostatq 

o 

2 

Kompetentinga institucija 
pripaZino, kad bent vienas viesasis 
pirkimas buvo vykdomas 
paZeidziant Viesqjq pirkimq 

nuostatas 
nustatyta atvejq, kad 
viesieji pirkimai buvo 

paZeidziant Viesqj q 
nuostatas 

Gautas I Pastabos 
balas 

~ 

Nebuvo poreikio 

~ 

2 

1 

152 




... ~", ____ 1fDJ 

o Skaidriu ASP} sQrasQ 

o Kandidaciq skaidrios ASPI vardui gauti sl.p"as~ 

o ASPl, turinciq korupcijos rizikos 

Asmens sveikatos prieziuros jstaigos vertinimo komisijos nariai: 

Stasys Vainauskas 

Graivydas Balcifmaitis 

Renata Nevulyte 

Paulius PetkeviCius 

.'(1' 1£,£ /Vida Vegiene 
iV ,/'- ~T 
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Skaidrios asrnens sveikatos priezifiros 
istaigos vardo suteikimo tvarkos apraSo 
3 priedas 

ASMENS SVElKATOS PRIEZIUROS ISTAIGOS VERTINIMO PAGAL ASMENS SVElKATOS PRIEZIUROS ISTAIGOS 

ATSPARUMO KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMO KRITERIJUS VERTINIMO PROTOKOLAS 


ASPl pavadinimas: VieSoji istaiga Pasvalio pirmines asmens sveikatos prieziuros centras Vertinimo data: 2022-03-31 

Balai Kriterijq reikSmes 

Paskirtas asmuo arba yra isteigtas 
padalinys ar sudaryta komisija, 
atsakingi liZ korupcijos prevencij~ 1 

i"11n 1rt"11a 

2 I Paskirtas asmuo (dirba visu etatu ir 
tai yra jo pagrindine funkcija), 
isteigtas padalinys arba sudaryta 

a 

Turi ir (ar) [gyvendina korupcijos ~.. _o~etl!I"i I 
prevencijos program~ ir (ar) jos 1 Tu!'i,Eet daugiau nei 70 % 
priemoniq p1aI14 priemoniq apima galiojancios 

Sakines korupcijos prevencijos 
sveikatos pnezlUros sistemoje 
programos igyvendinimo priemoniq 
ar daugiau nei 25 %' . 

balas 

1 

~ 

Eil. Nr. I Kriterijai 

1.2. 


Gautas I Pastabos 

2020 m. lapkricio 17 d. 
isakymas Nr. V-81 



~. 

Gautas 1 Pastabos 
balas 

veluojama igyvendinti nesant 
objektyviq priezasciq 
Turi, bet maZiau nei 70%. priemoniq 

Eil. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes 

~ 
apima Sakines korupcijos 
prevencijos sveikatos priezifuos 
sistemoje programos jgyvendinimo 
priemoniq ar maZiau nei 25 % 
priemoniq yra veluojama 
jgyvendinti nesant objektyviq 
priezasciq 

Tvarkos aprasas 2014 m. vasario 3 d. 
pagal tarptautinj protokoll\. ar 

1.3. Turi pasitvirtinusi dovanq, gautq ~__O__-+I_N_e_tu_n_'__________---I 

jsakymas Nr. V -9 (siuo metu2 Turi ~ 
atnaujinamas) 

skirtq dovanq perdavimo, vertinimo, 
registravimo, saugojimo ir 
eksponavimo tvarkos aprasl\. 

tradicijas, taip pat reprezentacijai 

l.-..--__ _ 

1.4. 	 ITuri patvirtintus etikos ir (ar) elgesio 0 Neturi 2014 m. liepos 1 d. 

kodeksl\. ar taisykles 2 Turi ~ jsakymas Nr. V -59a 


1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 0 Nevykdoma 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 1 Vykdoma tik Lietuvos Respublikos 
 ~ 
"Del Korupcijos rizikos analizes sveikatos apsaugos ministerijos 

atlikimo tvarkos apraSo patvirtinimo" (toliau - SAM) pavedimu ir tik jos 

nustatyta tvarka vykdomas jstaigos parinktoje (-ose) veiklos srityje (-se) 

veiklos sriciq vertinimas - korupcijos arba veliau nei einamqj4 met4 III 

pasireiskimo tikimybes (toliau - ketvirtj 
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.-~ 

Ell. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas I Pastabos 

balas 


KPT) nustatymas 
 Vykdoma Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. 
nutarimo Nr. 1601 "Del Korupcijos 
rizikos analizes atlikimo tvarkos 
apraso patvirtinimo" nustatyta 
tvarka 

2 

N ebuvo nustatyta korupcijos rizikos 
korupcijos rizikos veiksnius siiilo 2 Siiilo, jei buvo nustatyta korupcijos 

1.6. Atlikus KPT nustatym'l ir nustacius 0 Nesiiilo 
veiksniq2 


sveikatos apsaugos ministrui jq rizikos veiksniq arba atlikus KPT 

salinimo priemones nebuvo nustatyta korupcijos rizikos 


veiksniq

1------\ ~~ ----------+-------11------------------1 

UZtikrinamas KPT nustatymo metu 0 NeuZtikrinamas Nebuvo pateikta pasiiilymq 
pateiktq pasiiilymq ar priemoniq 2 UZtikrinamas arba atlikus KPT 

1.7. 

2 
jgyvendinimas - nebuvo pateikta pasiiilymq ir 


priemoniq, nes nesustatyta 

korupcijos rizikos veiksniq 


1.8. --II-U - -'n-am~-a--S-T-T---te-iki-·-am-o-s-e+---O--+Neuztikrinama Nebuvo atlikto KRA 
korupcijos rizikos analizes (toliau - 2 UZtikrinama, arba nebuvo atlikta 

- Ztikri 

1 
KRA) isvadose nurodytq pasiiilymq ir - KRA, arba atlikus KRA negauta 
rekomendacijq jgyvendinimo pasiiilymq ir rekomendacijq 
kontrole ir velesne jq jgyvendinimo 
stebesena 

1.9. Istaigoje organizuojamas asmenq o Buvo tokio tikrinimo poreikis, bet 

tikrinimas pagal Lietuvos prasymas pateikti infonnacij'l apie 
 1 
Respublikos korupcijos prevencijos asmenj, siekiantj eiti arba einantj 

jstatymo (toliau - KPJ) 9 straipsnj pareigas jstaigoje, Lietuvos 


Respublikos specialiqjq tyrimq 

_________--'-____-'-,_tam_-,,-yb_~ nepateiktas 



Ell. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas I Pastabos 
balas 

2 I Buvo tokio tikrinimo poreikis, ir 
prasymas pateikti informacijl\. apie 
asmenj, siekiantj eiti arba einantj 
pareigas jstaigoje, Lietuvos 
Respublikos specialil!iq tyrimq 

1 
tarnybai pateiktas 

I N ebuvo poreikio 

1.10. Vykdoma viesl!iq ir privaCiq interesq o 
derinimo stebesena ir kontrole 

! 


{staigos vadovas, vadovo 
pavaduotojas, padalinio vadovas ar 
jo pavaduotojas buvo pripaiinti 
paieidtt Lietuvos Respublikos 
viesl!iq ir privaciq interesq derinimo 
jstatymo nuostatas ir (arba) 
privacius interesus deklaravo 
maiiau nei 95 % privalanciq tai 
daryti jstaigos darbuotojq 
Privacius interesus deklaravo ne 
maiiau kaip 95 %, bet maiiau kaip 
100 % privalanciq tai daryti istaigos 
darbuotojq it (arba) ne maiiau kaip 
2 atvejais darbuotojai (isskyrus 
jstaigos vadov'b vadovo 
pavaduotoj'b padalinio vadovus ir jq 
pavaduotojus) buvo pripaiinti 
pazeidtt Viesl!iq ir privaciq interesq 
derinimo jstatymo nuostatas 
Privacius interesus deklaravo 
100 % privalanCiq tai daryti jstaigos 

2 

1 




---
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Ell. Nr. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

~-

Kriterijai Balai 

{staigoje yra sudarytas sqrasas 0 
pareigybiq, kurias uZimantys 

,--

2 
asmenys privalo deklaruoti privaCius 
interesus 
{diegti vidaus informacijos apie 0 
korupcinio pobiidzio teises 2 
paieidimus teikimo kanalai 

~ 
Y ra patvirtintas informacijos apie 0 
Lietuvos Respublikos pranesejq ~ 
apsaugos istatyme nurodytus 
paieidimus teikimo tvarkos aprasas 
Sukurta ir taikoma istaigos paramos 0 
gavimo ir teikimo apskaitos ir 2 
viesinimo sistema, vadovaujanti s 

Kriterijq reikSmes 

darbuotojq ir 1 (isskyrus istaigos 
vadov~ vadovo pavaduotoj~ 

padalinio vadovus Ir Jq 
pavaduotojus) ar ne vienas 
darbuotojas nebuvo pripaiintas 
paz.eidC(s Viesqjq ir privaciq interesq 
derinimo istatymo nuostatq 
Nera 
Yra 

Nera 
{staigos intemeto svetaineje yra 
nurodyta, kur galima pranesti apie 
pastebetus korupcinio pobiidzio 
teises paieidimus, ar ideta nuoroda 
i Lietuvos Respublikos specialiqjq 
tyrimq tarnybos ar SAM 
informacijos apie korupcinio 
pobiidzio teises paieidimus teikimo 
kanalus 
Yra 

Nera 
---

Yra 

Nesukurta 
Sukurta, bet netaikoma 

Gautas 
balas 

2 

~ 

2 

Pastabos 

I 

I 

2021 m. gruodzio 29 d. 
isakymas Nr. v-so 

I 

Informacija siunciama intranetu. 

2019 m. geguZes 14 d. 
isakymas Nr. V -22 

2022 m. kovo 21 d. 
jsakymas Nr. V-21 



Ell. Nr. I Kriterijai I Balai 

Lietuvos Respublikos sveikatos I ~ 
apsaugos ministro 2020 m. rugsejo 4 d. 
jsakymu Nr. V -1985 "Del 
rekomendacijlJ: del asmens sveikatos 
prieziiiros jstaiglJ: paramos gavimo ir 
teikimo apskaitos ir viesinimo 
sistemos taikymo" 

Informacija 

Kriterijq reikSmes 

Sukurta ir taikoma 

skiltyje "Korupcijos prevencija" 1-1-----+----------------1 
(arba kitame informacijos paskelbimo 2 arba 
saltinyje, i kuq pateikiamos I I u",amauJuua 

nuorodos), skelbiama vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
2003 m. balandZio 8 d. nutarimu Nr. 

~ Skelbiama visa, issami ir atnaujinta 

480 "DeI Bendrqjq reikalavimq 
valstyoos ir savivaldybiq institucijq ir 
jstaigq intemeto svetainems ir 
mobiliosioms programoms apraSo 
patvirtinimo", 1. y. istaigos vadovo 
patvirtinta korupcijos prevencijos 
programa ir informacija apie jos 
vykdymtl, kitq jstaigai priskirtq 
korupcijos prevencijos programq 

Gautas IPastabos 
balas 

~ 

~ 
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Eil. Nr. I Kriterijai 

__-11 ___ 

korupcijos pasireiskimo tikimybes 
isvada; informacija apie korupcijos 
rizikos analizes isvados ir joje 
nurodytq pasiiilymq vykdymq; 
informacija apie pareigybes, i kurias 
pretenduojant too biiti sOOnkta 
informacija apie asmeni, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos istatymo 9 
straipsnio nuostatomis, informacija, 
kur ir kaip pranesti apie korupcij~ 
informacija apie subjektlt atsakingl:\. 

1--__-lI_u_z_k_orupcijos prevencijq istaigoje 
Informacija apie baudziam~1:\. 

atsakomyby uz korupcinio pobiidzio 
nusikalstamas veikas 

Dovanq, gautq pagal tarptautini 
protokoll:\. ar tradicijas, taip pat 
reprezentacijai skirtq dovanq 
perdavimo, vertinimo, registravimo, 
saugojimo ir eksponavimo tvarka 

Etikos ir (ar) elgesio kodeksas ar . 
taisykles_ 1 
Paramos panaudojimo ataskaitos 
forma ir Informacijos apie paramos 
davejq asmens sveikatos prieziiiros 

Balai Kriterijq reikSmes 

0 
._. 

Neskelbiama 
2 -----------------~ 

Skelbiama 
-

¥- I~:;~~!am_a_a_______---I 

-----------------------l 
0 Neskelbiama---------------------1

Skelbiama 

0 Neskelbiamos----------------------15 Skelbiamos 
-

Gautas I Pastabos 
balas 

1 

Neparuosta informacija intemetui 

Q 

1 

~ 

2.1.2. 


2.1.3. 


2.1.4. 


2.1.5. 


~--_--.J..I..Lis_ta__i~gai suteiktq paramq ir jq laimetus 



Ell. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas 
balas 

IPastabos 

asmens sveikatos prieZiiiros jstaigos 
organizuojamus viesuosius pirkimus 
forma, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. rugsejo 4 d. 
;sakymu Nr. V-1985 ,,Del 
rekomendacijq del asmens sveikatos 
prieziiiros jstaigq paramos gavimo ir 
teikimo apskaitos ir viesinimo 
sistemos taikymo" 

2.1.6. Visq nuo 2018 m. sausio 1 d. vykusiq 
viesqjq pirkimq stebesenos rodikliq, I 
nurodytq Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 
liepos 14 d, isakymo Nr. V-1651 ,,Del 
pirkimq vykdytoj4 sveikatos 
prieziiiros sistemoje viesqjq pirkimq 
vertinimo rodikliq paviesinimo" 1.1 
papunktyje, reiksmes kiekvienq 
kalendoriniq metq atskirai 

o 

~ 

N eskelbiama 

ISk lb' 
e lama 

~ 

2.1.7. Informacija apie mokamas asmens I 
sveikatos prieziiiros paslaugas ir jq 
apmokejimo tvarla! 

0 
~ 

INeskelbiama 
Skelbiama 2 

2.1.8. Informacija apie nemokamas I 
(apmokamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudzeto lesomis) 
asmens sveikatos prieziiiros 
paslaugas 

0 
1. 

INeskelbiama 
Skelbiama 

2 



JIUiilit* ·lJt(~ 

Eil. Nr. I Kriterijai I Balai I Kriterijll reikSmes IGautas I Pastabos 
balas 

0 Neskelbiama 

~ Skelbiama 2 

0 I Neskelbiama 
2Skelbiama-qf··o Neskelbiama 

~~ ."" - -~~~-- ~~ 22 Skelbiama 

0 I Neskelbiama 
1Skelbiama 

~-I~:g!f~~rs 
~ 

0 Neviesinama 

2 Istaigoje nebuvo nustatyta 
korupcijos atvejq 

~ 
~~ 

poiymiq turincius atvejus 2 \l;~~;n<l"""> 

'e su 

2.1.9. 	 I Informacija apie visas istaigas, 
teikiancias medicinines reabilitacijos 
paslaugas suaugusiesiems ar vaikams 
pagal gydomq pacientq profilius, tq 
profiliq pacientq orgarnzaclJq 

kontaktiniai 
2.1.10. I Istaigos veiklos ataskaita 

2.1.11. 	 I Istaigos metinis finansiniq ataskaitq 
rinkinys 

2.1.12. I Pacientq teises ir pareigos 

2.1.13. 	 I Sudaryta galimybe istaigos intemeto 
svetaineje pacientams pateikti savo 
atsiliepimus, komentarus, informacijll. 
apie istaigos veiklos triikumus, apie 
galimas korupcinio pobiidzio veikas 

-~-~-

2.1.14. 	 I Informacija visuomenei apie jstaigoje 
nustatytus korupcijos ir korupcinio 
pobiidZio nusikalstamos veikos 



Ell. Nr. Kriterijai Balai Kriterijll reikSmes Gautas Pastabos 
balas 

pobiidZio nusikalstama veika 1 Skelbiama 1 
(vadovas ar jo jgaliotas darbuotojas, 
padalinys ar komisija, igalioti vykdyti 
korupcijos prevencij~ if kontrolt:(, 
kabineto numeris, telefono numeris, 
elektroninis pastas) 

2.2.2. Informacija apie istaigos pasitikejimo 0 N eskelbiama 
telefon~ 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 1 

1 Ske1biama 

2.2.3. Informacija apie SAM pasitikejimo 0 Neske1biama 
telefon~ (+37080066004) 1 Ske1biama ne visuose padaliniuose 1 

1 Skelbiama 

2.2.4. Informacija apie SAM el. past~ 0 Neskelbiama 
(korugcija@sam.lt) 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 

1 Skelbiama 2 

--

2.2.5 Informacija apie STT "karstosios 0 Neskelbiama 
linijos" telefon~ (+37052663333) 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 1 

1 Skelbiama 
---

2.2.6. Informacija apie STT el. past~ 0 Neskelbiama 
(pranesk@stt.lt) 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 1 

2 Skelbiama 

2.2.7. Informacija apie baudZiam'l,j~ 0 N eskelbiama 
atsakomyb~ uZ korupcinio pobiidZio 1 Skelbiama visuose padaliniuose 1 
nusikalstamas veikas 1 Skelbiama 

2.2.8. Informacija apie mokamai teikiamas 0 N eskelbiama 
1paslaugas if jq apmokejimo tvark(}. 1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 



~lil:i:t$t ~;h;wIo'l.."'ij'''d.~'ri''''?j''>i~1*'~.If!!iFN1j§iI'lii '1IfiIHlIe· I WU ..... _"'". _______,_ 

Eil. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas I Pastabos 
balas . 

1(mba stenduose nurodoma, kur yra si I ~ ISlcelb-i-am-a---------+I---=----+---------------I 

I2.2.9. Ii~f~~~~ij~ apie nemokamas I 0 INeskelbiama 
(apmokamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudzeto lesomis) 
asmens sveikatos priezifuos 
paslaugas (arba stenduose nurodoma, 
kur yra si informacija) 

1 Skelbiama ne visuose padaliniuose 
~ Skelbiama ~ 

----I ----------------1-----\----------------1 
2.2.1 O. I Informacija apie visas istaigas, ~___~o Neskelbiama 

teikianCias medicinines reabilitacijosl_ Skelbiama ne visuose 
paslaugas suaugusiesiems ar vaikams 2 Skelbiama 
pagal gydomq pacientq profilius, tq -
profiliq pacientq organizacijq 
telefonai, kontaktiniai asmenys (arb a 
stenduose nurodoma, kur yra si 
informacija) 

2.2.11. I Atitinkamos gydytojq specialistq ~_~O 
medicinos normos pagal padaliniuose 1 

--~~--

teikiamq asmens sveikatos prieziUros 2 
paslaugq pobudi (arba stenduose -
nurodoma, kur yra si informacija) 

o 

1 Neskelb_i__am-=.....a________-l 

Skelbiama ne visuose 
Skelbiama 

-!--I-- - -----------\--
Neskelbiama2.2.12. I Etikos ir (ar) elgesio kodeksas ar 

taisykles 1-___-+I_Sk~lbiama ne visuose 
Skelbiama 

2 

~ 

~ 



Ell. Nr. I Kriterijai Balai Kriterij'l reikSmes 

2.3.1 

2.3.2. 

Monitoriuose demonstruojami I v 11'i\,;iU\,;iUlVU;)UUVJCUUl 

antikorupciniai klipai 

Monitoriuose demonstruojamas 0 Nedemonstruojamas arba 
istaigos vadovo ar jo igalioto asmens neiskabintas 
kreipimasis i lankytojus Gei istaiga 1 Demonstruojamas arba iskabintas 
monitoriaus neturi, raStiskas 
kreipimasis turi bati iskabintas 
informaciniuose 

Naujai priimami 
supa.zindinami su: 

2.4.1.1. Ijstaigos antikorupcine politika L 0 
1 ISupa.zindinami ne visi 

2 
2.4.1.2. IEtikos ir (ar) elgesio kodeksu ar 0 

taisyklemis 1 Supa.zindinami ne visi 

1 Supa.zindinami 

2.4.1.3. dovanq, gautq pagal tarptautin' 
protokol~ ar tradicijas, taip pat H I Supa.zindinti ne visi 
reprezentacijai skirtq dovanq 2 
perdavimo, vertinimo, registravimo, -
saugojimo ir eksponavimo tvarka 

2.4.1.4. ILietuvos nacionalines sveikatos 0 
sistemos istaigq darbuotojq, 1 Supa.zindinami ne visi 
susidurusiq su galima korupcinio 2 Supa.zindinami 
pobudzio nusikalstama veika, elgesio 

Gautas I Pastabos 
balas 

1 

1 

1 

2 

2 

1 
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.' 

Ell. Nr. 

2.4.1.5. 

I Kriterijai Balai Kriterijq reikSmes Gautas 
balas 

I Pastabos 

taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. liepos 7 d. jsakymu 
Nr. V -773 ,.Del Lietuvos nacionalines 
sveikatos sistemos istaigq darbuotojq, 
susidfuusiq su galima korupcinio 
pobiidzio nusikalstama veika, elgesio 

__~ u ____________----\

patvirtintu Informacijos apie 0 NesupaZindinami 
paZeidimus teikimo tvarkos aprasu 1 SupaZindinami ne visi 

"~ --~~ ~-~----l---'-----

(igyvendinant Pranesejq apsaugos 2 SupaZindinami 
jstatymo nuostatas) -

kaip ir kada reikia deklaruoti H 
privaCius interesus ir kaip jstaigoje ~---1_ 

valdomi galimi interesq konfliktai 2 
(igyvendinant Viesqjq ir privaciq -
interesq derinimo istatymo nuostatas) 

NesupaZindinami 
SupaZindinami ne visi 
SupaZindinami 

Organizuojami darbuotojq mokymai 0 lstaigos korupcijos prevencijos 
korupcijos prevencijos temomis priemoniq plane darbuotojq 
pagal istaigoje patvirtin14 korupcijos mokymai korupcijos prevencijos 
prevencijos priemoniq p1an'l ar temomis neitraukti arba itraukti, bet 
istaigos vadovo nustatyt'l tvark'l ir m()kymai neorganizuoti 
prioritetus 2 Organizuoti mokymai ne daugiau 

nei trimis korupcijos prevencijos 
temomis ir mokymuose dalyvavo 
daugiau nei 10 % darbuotojq arba 

1----41 t~isykliqpatvirtinimo" -

1 

__ 

Darbuotojai supaZindinami 
internetine sistema 

2.4.1.6. 

2 
Darbuotojai supaZindinami 
intemetine sistema 

2.4.2. 

~ 

Mokymai korupcijos prevencijos 
temomis VsI Pasvalio P ASPC: 
2016-03-03 - 2016-03-04 
"Korupcijos prevencija ir jos 
priemones" 
Skirti vi siems darbuotojams 
(vykdant Norvegijos finansinio 
mechanizmo programos Nr. NOR
LTlO-VRM-OI-K-02-009 
specialiqjq mokymq projektv; 

organizuojami mokymai daugiau 
nei trimis korupcijos prevencijos 
temomis ir mokymuose dalyvavo ne 



Ell. Nr. I Kriterijai Dalai Kriterijq reikSmes 

2.4.3. 

2.5.2. 

~ 

daugiau nei 10 % darbuotojl!, arba 
nuolat rengiama ir atnaujinama 
dalijamoji medziaga korupcijos 
prevencijos klausimais ir 
elektroniniu pastu ir isplatinta 
maZiau kaio 50 % 
Organizuoti mokymai daugiau nei 
trimis korupcijos prevencijos 
temomis ir mokymuose dalyvavo 
daugiau nei 10 % darbuotojl! arba 
nuolat rengiama ir atnaujinama 
dalijamoji medziaga korupcijos 
prevencijos klausimais ir 
elektroniniu pastu isplatinta daugiau 

. 50 %" . 

Darbuotojl!, atsakingq uz korupcijos r----.::O--~.:...:...::..:..:::.:!....;..:..:....:....::.------------1 
prevencijl.l, dalyvavimas mokymuose 1 

klausimais 

Anonimine darbuotojl! apklausa, I U IApKlausos nevyKoomos 
vykdoma siekiant jvertinti atsparum~ 
korupcij ai, 0 apklausl! 
apibendrinimas pristatomas visiems 

pacientl! 

Vykdomos 
rezultatais 
darbuotojai 

apklausos, su jl! 
supaZindinami 

apklausa I 0 IApklausos nevykdomos 

~ jl! 

ai ir 

Gautas I Pastabos 
balas 

1 

2 

~ 

2019-04-12 "Korupcijos prevencijos 
mokymai vyresniosioms 
slaugytojoms"; 
2019-12-04 "Korupci jos prevencij a. 
Mokymai vadovams" (mokymus 
vede STT atstovas). 



.-.,"'"--"'~ 

EU. Nr. I Kriterijai 

2.5.3. 

korupcijos paplitim'l jstaigoje. 0 

apklausq apibendrinimas pristatomas 
darbuotojams bei viesinamas Jstaigos 
interneto svetaineie 

Balai 

o 

~ 

J ei apklausos metu gauta informacijos 
apie galim'l korupcij'l jstaigoje ar 
veiklos triikumus, galinCius sudaryti f-I-----tl 

sllJygas korupcijai pasireiksti, imtasi 
atitinkamq priemoniq del gautos 
informacijos patikrinimo ir 

UZtikrinama, kad jstaigoje pagal 
kompetencij'l biltq isnagrineti gauti 
skundai ir pranesimai del galimos 
korupcijos 

~ 

KriteriJq reikSmes 

rezultatai skelbiami istaigos 
interneto svetaineje 

Gavus informacijos nebuvo imtasi 

Gavus informacijos imtasi visq 
butinq priemoniq 

Ir priimti 

Visi skundai ir pranesimai 
isnagrineti per teises aktuose 
nustatytus terminus ir priimti 
sprendimai arba skundq ir 
pranesimq nebuvo gauta 

3.2. Darbuotojq. susidurusiq su galima 0 Gauta skundq ar pranesimq, bet 
korupcinio pobudZio nusikalstama priemoniq pagal galiojanCius teises 

'--__---'-'_v_e_ik~ pranesimai, vadovaujantis aktus nesiimta 

Gantas I Pastabos 
balas 

Informacijos nebuvo gauta 

2 

~ 

Pranesimq nebuvo gauta 

~ 



Kriterijq reikSmes Gautas IPastabos 
balas 

Lietuvos nacionalines sveikatos 

Ell. Nr. I Kriterijai Balai 

Gauta pranesimq ir imtasi VlSq 

sistemos jstaigq darbuotojq, 


2 
priemoniq pagal teises aktus arba 


susidurusiq su galima korupcinio 
 pranesimq nebuvo gauta 

pobudiio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d. jsakymu 

Nr. V -773 "Del Lietuvos nacionalines 

sveikatos sistemos jstaigq darbuotojq, 

susidurusiq su galima korupcinio 

pobudzio nusikalstama veika, elgesio 

taisykliq patvirtinimo", jstaigos, 

jgyvendinant Pranesejq apsaugos 

jstatyml);, patvirtintu informacijos 

apie pafeidimus teikimo tvarkos 

aprasu 


3.3. SAM gauta skundq ar pranesimq apie o Gauta ir pagal gaut~ informacij~ ar 

galimus korupcijos atvejus jstaigoje 
 skundl); pradetas ikiteisminis tyrimas 

Nebuvo gauta arba buvo gauta, bet ~~ 
pagal gaut~ informacij~ ar skund~ 
ikiteisminis tyrimas nepradetas 

3.4. Valstybineje ligoniq kasoje prie 0 Buvo gauta skundq, is kuriq bent du 

Sveikatos apsaugos ministerijos ir pripafinti pagrjstais, 0 lesos 

(arba) teritorineje ligoniq kasoje pacientui (-ams) negrltZintos_ 

gauta pacientq skundq del nepagrjstai 1 Buvo gauta skundq, is kuriq bent du 
 ~ 
savo lesomis jsigytq vaistiniq pripafinti pagrjstais ir lesos 

preparatq, medicinos pagalbos ir kt. pacientui (-ams) gr~zintos 


priemoniq stacionarinio ar 

~------~~------------------------~ 
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Eil. Nr. I Kriterijai Balai Kriterijq reildmes Gautas IPastabos 

--+----------------11 balas 

ambulatorinio gydymo metu 
 Skundq nebuvo gauta arba gauti~ 
(nepriklausomai, ar buvo sutikimas, skundai nepagqsti, del to lesos 

arne) 
 nebuvo gr<tZintos pacientui 

3.5. Pacientq skundai, pateikti jstaigai, del o Skundq nebuvo gauta 
nepagr;stai savo lesomis jsigytq 

Buvo gauta skundlJ, is kuriq bent du 
pripaiinti pagristais, 0 lesos ~ 

vaistiniq preparatq, medicinos 

pagalbos ir kt. priemoniq 
 1 

stacionarinio ar ambulatorinio 


gydymo metu (nepriklausomai, ar I 

buvo sutikimas, ar ne) 
 2 

- tik vienas pagqstas skundas, bet 
lesos pacientui gr~intos, arba gauti 
skundai nepagrjsti 

4.1. 12017 m. geguzes 26 d. 
sutartis Nr. SGS-128 ~ 

4.2. 
IFiksuojami skambuciai ir~ 

perskambinama 
ir (ar) uitikrinancios 

If

Ipacientui (-ams) gr~Zintos 
Skundq nebuvo gauta arba gautas 

I Istaiga yra pasirasiusi sutartj su VI 0 Neturi sutarties ar IPR IS deklaruoja I 
Registrq centru del isankstines ne daugiau kaip 
pacientq registracijos informacines 29% 

-
sistemos (toliau - IPR IS) naudojimo ~ Turi sutart; ir IPR IS deklaruoja ne 
ir deklaruoja joje registracijos laikus maiiau kaip 30 % registracijos laikq 

I Istaigoje ;diegtos technines 0 
-

priemones, padidinancios pacientq 2 Pradeti paruosiamieji darbai 
galimyb~ prisiskambinti i ASPI ~ ldiegtos technines priemones 



Ell. Nr. I Kriterijai Dalai Kriterijq reikSmes Gautas I Pastabos 
balas 

grjZtam'lii rysj (perskambinim~ j 

5.1. I Naudojasi SAM parengtomis I 0 
standartizuotornis rnedicinines 
jrangos (prietaisq), jsigyjamos I 
viesojo pirkirno biidu, techninernis 

~ 

Ispecifikac 
5.2. Einamqjq metq viesqjq pirkimq plano H 

skelbirnas intemeto svetaineje ir ~ 
Centriniame . 

5.3. IViesieji pirkirnai vykdorni I 0 
nepaieidZiant Lietuvos Respublikos 
viesqjq pirkirnq Jstatyrno nuostatq 

~ 

Nesinaudoja ne viena standartizuota 
technine 
Naudojasi bent viena standartizuota 
technine specifikacija arba 

nes nebuvo 
Neskelbiamas 
Skelbiamas 

Kornpetentinga institucija 
pripaiino, kad bent vienas viesasis I 
pirkirnas buvo vykdornas 
paieidziant Viesqjq pirkirnq 

Nebuvo 
istaigoje 
vykdorni 

nuostatas 
nustatyta atvejq, kad 
viesieji pirkirnai buvo 

paieidZiant Viesqjq 
nuostatas 

N ebuvo poreikio 

~ 

~ 

2 
-

152 




, f, 

o Skaidriu ASPI sarasa 

o Kandidaciq skaidrios ASPI vardui gauti s,¥as~ 

o ASPI, turinciq korupcijos rizikos veiksniq, 

Asmens sveikatos prieziiiros istaigos vertinimo komisijos nariai: 

Stasys Vainauskas 

Gra.zvydas Balciilnaitis 

Renata Nevulyte 

Paulius PetkeviCius 

Vida Vegiene 
/iV, ~I(/'

> 


