
Šakinės korupcijos prevencijos  

sveikatos priežiūros sistemoje 

2015−2019 metų programos 

Priedas 

 

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2015−2019 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 2015−2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖJE 

SANTAROS KLINIKOSE 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

1 UŽDAVINYS. 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ (KOMISIJĄ), 

ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 

1.  

– 

1.1. Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimas 

(patikslinimas).  Informacijos apie asmenį (komisiją), 

paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

SAM) Korupcijos prevencijos skyriui 

Sveikatos sistemos  

įstaigos vadovas 

Iki 2019 m. lapkričio 

men. 3 d. už korupcijos 

prevenciją buvo 

paskirtas Žmogiškųjų 

išteklių valdymo 

skyriaus darbuotojas. 

Nuo 2019 m. lapkričio 

3 d. įsteigta korupcijos 

prevencijos grupė, 

kurią sudaro 2 

darbuotojai. 

Paskirtas grupė 

atsakinga už 

korupcijos prevenciją 

ir korupcijos 

prevencijos kontrolės 

vykdymą Santaros 

Klinikose. 

2.  

– 

1.2. Sveikatos sistemos  įstaigos Šakinės korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 

m. programos įgyvendinimo 2015−2019 m. priemonių 

plano priemones detalizuojančių priemonių plano 

2015–2019 m. (toliau – Korupcijos prevencijos 

priemonių planas 2015−2019 m.) parengimas ir 

patvirtinimas 

Sveikatos sistemos  

įstaigos vadovas 

Iki 2015 m. gruodžio 

28 d 

Patvirtinta ir 

įgyvendinta. Programa 

ir priemonių planas 

baigėsi 2019 gruodžio 

31.  

Rengiama nauja KP 

programa ir priemonių 

planas.  



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

3.  

– 

1.3. Sveikatos sistemos  įstaigos korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2015−2019 m. kopijos, pateikimas 

SAM Korupcijos prevencijos skyriui  

SAM pavaldžios 

sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Iki 2016 m. sausio 11 d. Pateiktos korupcijos 

prevencijos priemonių 

planų 2015–2019 m. 

kopijos  

4. Ne visos savivaldybių 

pavaldumo ASPĮ 

rengia ir pateikia 

informaciją apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių planus ir jų 

įgyvendinimą bei 

informaciją apie 

asmenį (komisiją), 

paskirtą vykdyti  

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, steigėjui ir 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyriui 

1.4. Sveikatos sistemos  įstaigos korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2015-2019 m. kopijos  pateikimas 

savivaldybei ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui    

Savivaldybės 

pavaldumo ASPĮ 

vadovas 

Iki 2016 m. sausio 15 d. Pateiktos korupcijos 

prevencijos priemonių 

planų 2015–2019 

metams kopijos  

5.  

– 

1.5. SAM pavaldžių  sveikatos sistemos įstaigų 

korupcijos prevencijos priemonių planų 2015−2019 m. 

metams analizės atlikimas ir pasiūlymų įstaigoms 

pateikimas  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 

Iki 2016 m.  

sausio 31 d. 

Parengta analizė ir 

pateikti pasiūlymai 

6.  

– 

1.6. Savivaldybių pavaldumo ASPĮ  korupcijos 

prevencijos priemonių planų 2015−2019 metams 

analizės atlikimas ir pasiūlymų pateikimas  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 

2016 m. vasaris -

balandis 

Parengta analizė ir 

pateikti pasiūlymai 

7. Ne visos sveikatos 

sistemos įstaigos 

skelbia įstaigos 

interneto svetainėje 

informaciją apie 

įstaigoje vykdomas 

korupcijos prevencijos 

1.7. Sveikatos sistemos įstaigos korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2015−2019 metams bei patikslintos 

informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą vykdyti  

korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Iki 2016 m. sausio 15 d. 

Įvykdyta. Informacija 

skelbiamą 

VUL SK interneto 

svetainėje paskelbtas 

korupcijos prevencijos 

priemonių planas 

2015–2019 metams 

bei asmens atsakingo 

už korupcijos 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

priemones bei 

duomenis apie asmenį 

(komisiją), atsakingą 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

prevenciją ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai. 

8. Ne visos sveikatos 

sistemos įstaigos 

skelbia įstaigos 

interneto svetainėje 

ataskaitą apie įstaigos 

korupcijos prevencijos  

priemonių plano 

vykdymą 

1.8. Sveikatos sistemos įstaigos interneto svetainėje 

ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 

2015−2019 metams vykdymą skelbimas 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Ataskaitą skelbti kas 

pusę metų, ne vėliau 

kaip iki kito mėnesio 10 

d. 

Ivykdyta. Informacija 

skelbiama 

Paskelbta ataskaita 

apie korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano 2015–2019 

metams priemonių 

vykdymą 

9 Atliekamų apklausų 

duomenimis 17 proc. 

pacientų, apsilankiusių 

ASPĮ, teigė mokėję 

neoficialias priemokas 

1.9. Neoficialių mokėjimų sveikatos sistemoje 

mažinimo ir šalinimo priemonių plano parengimas: 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

10  1.9.1. Pagrindinių neoficialių mokėjimų sveikatos 

sistemoje atsiradimo priežasčių nustatymo metodikos 

parengimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius  

iki 2015 m. gruodžio 31 

d. 

Parengta metodika 

11.   

 

– 

1.9.2. Pagrindinių neoficialių mokėjimų sveikatos 

sistemoje atsiradimo priežasčių nustatymas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

iki 2015 m. gruodžio 31 

d. 

Nustatytos pagrindinės 

neoficialių mokėjimų 

sveikatos sistemoje 

atsiradimo priežastys 

12.  

– 

1.9.3. Neoficialių mokėjimų sveikatos sistemoje 

mažinimo ir šalinimo priemonių parengimas 

SAM sudaryta darbo 

grupė  

iki 2016 m. balandžio 1 

d. 

Parengtas neoficialių 

mokėjimų sveikatos 

sistemoje mažinimo ir 

šalinimo priemonių 

planas 

13.  

– 

1.10. Neoficialių mokėjimų sveikatos sistemoje 

mažinimo ir šalinimo priemonių įgyvendinimas 

Pagal atskirą planą iki 2017 m. gruodžio 31 

d. 

Įvykdyti kriterijai, 

nurodyti neoficialių 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

mokėjimų sveikatos 

sistemoje mažinimo ir 

šalinimo priemonių 

plane 

2 UŽDAVINYS.  

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ 

14.  

– 

2.1. SAM veiklos srities vertinimas, siekiant nustatyti 

konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai 

15.  

– 

2.2. SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos 

sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius 

korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę  

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

2019 m. spalio men. 

Atliktas KPT 

nustatymas planinių 

operacijų eilių valdymo 

srityje.  

Korupcijos rizikos 

veiksnių, kurie gali 

nulemti korupcijos 

rizikos galimybę, 

nenustatyta. Pateikti 

siūlymai dėl veiklos 

gerinimo. 

16. Ne visos ASPĮ, 

pavaldžios 

savivaldybei, atlieka 

korupcijos 

pasireiškimo įstaigos 

veiklos srityje 

tikimybės nustatymą   

2.3. ASPĮ, pavaldžių savivaldybėms, veiklos sričių 

vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos 

rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę  

ASPĮ vadovas Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai,  

17 Ne visais atvejais 

nustačius korupcijos 

rizikos veiksnius 

sudaromas korupcijos 

rizikos veiksnių 

pašalinimo ar 

mažinimo planas    

2.4. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, 

sveikatos sistemos įstaigos korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo išvados apie 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės pasirašymo 

Nustačius galimas 

korupcijos rizikas 

atliekamoje srityje, 

numatomas priemonių 

planas. 2019 m. 

Nenustatyta, pateikti 

siūlymai kaip gerinti 

veiklą.  

3 UŽDAVINYS.  



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

VYKDYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ  

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas (procentais) – 2015 – 2019 m. – 100 proc.   

18.  

– 

3.1. Teisės aktų projektų, jei jais numatoma reguliuoti 

visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 

straipsnio 1 dalyje, antikorupcinio vertinimo atlikimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius, 

sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Neatliekama - 

19.  3.2. Teisės aktų projektų  ir jų antikorupcinio vertinimo 

pažymų skelbimas Teisės aktų informacinėje sistemoje 

(TAIS). Antikorupcinio vertinimo pažymos  

skelbiamos kaip atskiras lydimasis teisės akto projekto 

dokumentas ir yra priskiriamos dokumentų rūšiai – 

„Antikorupcinio vertinimo išvada“. 

Teisės aktų projektų 

rengėjai 

Parengus antikorupcinio 

vertinimo pažymą 

Nevertinta  

4 UŽDAVINYS. 

DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS. DIDINTI 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ.  

PERTVARKYTI SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ KOORDINAVIMO SISTEMĄ  

TIKSLAS – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje. 

ASPĮ vadovų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, privačių interesų deklaravimas (procentais) – 2015 – 2019 

m. – 100 proc.  

20. Sveikatos apsaugos 

ministerija 

nekoordinuoja visų 

lygių paslaugų teikimą 

4.1. Teisės aktų pakeitimų, įpareigojančių SAM 

koordinuoti ne tik tretinio bet ir pirminio bei antrinio 

lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 

veiklą, projektų parengimas  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 

 

 

 

iki 2015 m. gruodžio 31 

d. 

 

 

 

 

 

Parengtas Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymo 

projektas, kuriame 

nustatyta SAM 

pareiga koordinuoti ne 

tik tretinio bet ir 

pirminio, antrinio 

lygio sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančių įstaigų 

veiklą 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

21. Nenustatyti tikslūs ir 

aiškūs ASPĮ vadovų 

algos kintamosios 

dalies nustatymo 

kriterijai 

4.2. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų 

įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo 

kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių 

darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies 

nustatymo tvarkos aprašo pakeitimas, siekiant 

patikslinti ASPĮ vadovų algos kintamosios dalies 

nustatymo kriterijus 

SAM Sveikatos 

ekonomikos 

departamentas 

Iki 2015 m. gruodžio 

31 d. 

Patikslinti ASPĮ 

vadovo algos 

kintamosios dalies 

nustatymo kriterijai  

22. Sveikatos sistemos  

įstaigų vadovai, kiti  

sveikatos priežiūros 

specialistai, dirbantys 

biudžetinėse ar 

viešosiose ASPĮ, 

privalo pateikti 

(patikslinti) privačių 

interesų deklaracijas 

4.3. Sveikatos sistemos įstaigų vadovų, kitų sveikatos 

priežiūros specialistų (gydytojai, odontologai ir 

farmacijos specialistai), dirbančių biudžetinėse ar 

viešosiose įstaigose, kontrolės, kaip jie laikosi Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, vykdymas  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Kasmet iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

100 proc. nustatyto 

sąrašo specialistai 

pateikė (patikslino) 

privačių interesų 

deklaracijas 

23. ASPĮ neteikiama 

informacija, kokiose 

kitose darbovietėse 

dirba ASPĮ gydytojai 

4.4. ASPĮ interneto svetainėje įstaigos gydytojų, 

odontologų, farmacijos specialistų darbo kitose 

darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, grafikų 

skelbimas 

 

ASPĮ vadovas Patikslinimas iki sausio 

2 d. kiekvienais metais 

iki 2019 m. 

ASPĮ interneto 

svetainėje teikiama 

informacija, kokiose 

kitose darbovietėse 

dirba ASPĮ gydytojai, 

odontologai, 

farmacijos specialistai 

24. ASPĮ neskelbia 

įstaigos darbuotojų 

elgesio kodekso viešai 

4.5. ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas 

įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose 

ASPĮ poliklinikoje bei stacionaro skyriuose 

ASPĮ vadovas  Iki 2015 m. gruodžio 31 

d. 

Visų ASPĮ  interneto 

svetainėje, 

informacijos 

stenduose skelbiamas 

įstaigos darbuotojų 

elgesio kodeksas  

5 UŽDAVINYS. 

DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

25.  5.1. Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos 

gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos 

MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“, (toliau - 

MN 14:2005) skelbimas ASPĮ, teikiančiose pirmines 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2015 m. 

gruodžio 15 d. 

MN 14:2005 

skelbiama ASPĮ, 

teikiančiose pirmines 

ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas 

26.  5.2. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos 

normos skelbimas ASPĮ stacionaro skyriuose 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Gydytojų specialistų 

medicinos normos 

skelbiamos ASPĮ 

stacionaro skyriuose 

27. Ne visais atvejais 

ASPĮ, teikiančiose 

stacionarines 

paslaugas, teikiama 

išsami informacija 

skyriuje apie 

teikiamas nemokamas 

(kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos 

draudimo lėšomis) ir 

mokamas sveikatos 

priežiūros paslaugas   

5.3. ASPĮ stacionaro skyriuje informacijos, susijusios 

su skyriuje teikiamomis nemokamomis 

(kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis,  skelbimas 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2015 m. 

gruodžio 28 d. 

ASPĮ stacionaro 

skyriuje skelbiama 

informacija, susijusi 

su skyriuje 

teikiamomis 

nemokamomis 

(kompensuojamomis 

Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo 

lėšomis) ir 

mokamomis asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis 

28. Ne visais atvejais 

ASPĮ, teikiančiose 

stacionarines 

paslaugas, teikiama 

išsami informacija 

apie medicininės 

5.4. ASPĮ stacionaro skyriuose  informacijos apie 

visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos 

paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal skyriuje 

gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio 

pacientų organizacijų telefonus, kontaktinius asmenis, 

skelbimas  

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Skelbiama informacija 

apie medicininės 

reabilitacijos įstaigas, 

pacientų organizacijas 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

reabilitacijos 

paslaugas teikiančias 

įstaigas 

29.  5.5. ASPĮ, teikiančiose ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, informacijos apie 

nemokamas ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

skelbimas 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Skelbiama informacija 

apie nemokamas ir 

mokamas paslaugas 

30  5.6. Leidinio „Sveikatos priežiūra Lietuvoje. Ką turi 

žinoti kiekvienas pacientas“ parengimas ir platinimas 

Valstybinė ligonių 

kasa prie SAM 

Iki 2016 m. gruodžio 

31 d. 

Parengti ir ASPĮ 

išplatinti leidiniai apie 

sveikatos priežiūrą, 

paciento teises 

6 UŽDAVINYS. 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 

ASPĮ, kurių vadovai, kiti sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, buvo mokyti, kaip nepatekti į viešųjų ir privačių 

interesų konflikto situacijas (vienetais) – 2016 m. – 10, 2017 m. – 14, 2018 m. – 18, 2019 m. – 19.   

Mokymų, skirtų ugdyti ASPĮ darbuotojų atsparumą (nepakantumą) korupcijai, skaičius (vienetais) – 2016 m. – 2; 2017 m. – 5; 2018 m. – 7; 2019 m. – 8. 

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, toleruojančių korupciją skaičius (visų medicinos darbuotojų procentais) – 2016 m. – 50 proc.; 2017 m. – 45 proc.; 

2018 m. – 40 proc.; 2019 m. – 35 proc.  

31. ASPĮ vadovai 

nepakankamai skiria 

dėmesio viešųjų ir 

privačių interesų 

konfliktų profilaktikai  

6.1. ASPĮ vadovų, kitų sveikatos priežiūros specialistų 

(gydytojų, odontologų ir farmacijos specialistų), 

dirbančių biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, mokymo 

„Elgtis taip, kad nepatekti į viešųjų ir privačių interesų 

konflikto situacijas“ organizavimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

kartu su Vyriausiąja  

tarnybinės etikos 

komisija 

Kiekvienais metais iki 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Mokymų skaičius 

32.  6.2.Sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų patikimumo, 

lojalumo ir sąžiningumo ugdymo / mokymo bei 

pažangos vertinimo sistemos sukūrimas*    

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Iki 2016 m. gruodžio 

31 d.  

Sukurta sveikatos 

sistemos įstaigų 

darbuotojų 

patikimumo, lojalumo 

ir sąžiningumo 

ugdymo / mokymo bei 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

pažangos vertinimo 

sistema 

33. Nemažai sveikatos 

priežiūros specialistų 

toleruoja korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

6.3. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai 

ugdymas  

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Kiekvienais metais iki 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Vykdoma nuolat. 

Pokalbiai su 

darbuotojais, 

konsultavimas 

medikams aktualiais 

klausimais,  vietiniai 

mokymai, kuriuos 

veda Korupcijos 

grupės vadovė. 2020 

m. Planuojama atlikti 

sociologinį tyrimą 

„Medikų atsparumo 

korupcijai vertinimą“ 

34.  

– 

6.4. Sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų (komisijos 

narių), atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę,  

mokymų korupcijos prevencijos klausimais, vykdymas 

SAM  Korupcijos 

prevencijos skyrius 

kartu su  Specialiųjų 

tyrimų tarnyba 

(toliau – STT) 

 

Pagal atskirą planą, ne 

rečiau kaip 

1 kartą per metus 

Mokymuose 

dalyvavusių SAM 

pavaldžių sveikatos 

sistemos įstaigų 

darbuotojų skaičius 

35. Ne visi ASPĮ 

darbuotojai susipažinę 

su sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. 

liepos 7 d.  įsakymu 

Nr. V-773 „Dėl 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

6.5. ASPĮ 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 

ASPĮ vadovas 2019 m. vyko 3 

mokymai.  

„Korupcijos rizikos 

viešuosiuose 

pirkimuose“ Pranešimą 

skaitė STT atstovė,  

,,Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje 

įstatymo ir Lobistinės 

veiklos įstatymo – 

 

 

Išklausė 70 proc 

darbuotojų susijusių 

su viešaisiais 

pirkimais VULSK 

 

Išklausė 30 proc. 

Gydymo skyrių 

vadovų.  

 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių 

patvirtinimo“. ASPĮ  

neorganizuojami 

kasmetiniai mokymai, 

kaip elgtis susidūrus 

su korupcinio 

pobūdžio nuskalstama 

veika 

reglamentavimas ir 

įgyvendinimas“ 

Mokymus organizavo 

VTEK 

 

VšĮ VUL SK vyr. 

slaugytojos – slaugos 

administratorių 

dalyvavo 8 val. 

mokymuose SAM 

projekte „Korupcijos 

prevencijos didinimas 

sveikatos apsaugos 

sektoriuje“ NR. 10.1.2-

ESFA-V-916-01-0013.  

 „Vyr. slaugytojų – 

slaugos administratorių 

atsparumo 

(nepakantumo) 

korupcijai ugdymas.  

 

 

 

 

 

 

Mokymuose dalyvavo 

80 proc. vyr. 

slaugytojų – slaugos 

administratorių 

36. Neorganizuoti 

mokymai ASPĮ dėl 

darbuotojų elgesio 

kodekso vykdymo 

6.6. ASPĮ medicinos personalo mokymų dėl 

darbuotojų elgesio kodekso vykdymo organizavimas. 

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas 

su darbuotojų elgesio kodeksu. 

 

ASPĮ vadovas Kasmet iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Įvykdyta 

Mokymuose dalyvavo 

40 proc. darbuotojų 

7 UŽDAVINYS. 

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

Renginių, socialinių reklamų kampanijų, skirtų korupcijos prevencijai, skaičius (vienetai) – 2016 m. – 2; 2017 m. – 3; 2018 m. – 3; 2019 m. – 3. 

Lietuvos gyventojų, manančių, kad iš jų prašoma ar tikimasi kyšio gaunant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (visų Lietuvos gyventojų procentais) – 

2016 m. - 27 proc.; 2017 m. – 26 proc.; 2018 m. – 25 proc.; 2019 m. – 24 proc.  

 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

37. Nepakankamai 

visuomenės 

motyvavimui 

korupcijos prevencijos 

klausimais naudojama 

socialinė reklama  

7.1. Socialinės reklamos, skirtos korupcijos prevencijai 

sveikatos  sistemoje, sukūrimas* 

SAM Ryšių su 

visuomene skyrius, 

Korupcijos 

prevencijos skyrius 

iki 2016 m. 

gruodžio 31 d. 

Didesnis pranešimų 

apie korupcijos 

apraiškas skaičius 

38.  7.2. Socialinės reklamos korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje klausimais transliavimas* 

SAM Ryšių su 

visuomene skyrius, 

transliavimas 

kiekvienais metais, iki 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Transliavimų skaičius 

39. Ne visų sveikatos 

sistemos įstaigų 

interneto svetainėje 

demonstruojami STT 

reklaminiai skydeliai 

su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veika 

7.3. Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas 

sveikatos sistemos įstaigų interneto svetainėje  

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Iki 2016 m. birželio 30 

d. 

Skelbiama.  

8 UŽDAVINYS. 

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ. ASPĮ SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ 

Įdiegta bendra korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistema (vienetais) – 2017 m. – 1. 

Antikorupcinės aplinkos ASPĮ  sudarymas: 2017 m. – 5-iose Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose; 2018 m. – 10-yje Sveikatos apsaugos 

ministerijai pavaldžiose įstaigų; 2019 m. – 16-je Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų; 

40. Ne visose sveikatos 

sistemos įstaigose yra 

įdiegta kokybės 

vadybos sistema pagal 

LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės 

vadybos sistemos. 

Reikalavimai" 

8.1. Sveikatos sistemoje įdiegtų kokybės vadybos 

sistemų analizės atlikimas  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

2016 m. vasario 29 d. Nustatytos sveikatos 

sistemos įstaigos, 

kuriose nėra įdiegta  

kokybės vadybos 

sistema pagal LST EN 

ISO 9001:2008 

„Kokybės vadybos 

sistemos. 

Reikalavimai" 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

41.  8.2. Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" 

įdiegimas sveikatos sistemos įstaigose, kuriose ji nėra 

įdiegta. 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas  

Iki 2019 m. gruodžio 

31 d. 

Įvykdyta 

 

VUL SK įdiegta 

kokybės vadybos 

sistema pagal LST EN 

ISO 9001:2008 

„Kokybės vadybos 

sistemos. 

Reikalavimai" 

42.  8.3.  Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN 

ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" reikalavimų vykdymas 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas  

Vykdoma Atitiktis LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės 

vadybos sistemos. 

Reikalavimai" 

reikalavimams 

43. Nėra teisės aktų, 

reglamentuojančių 

korupcijos apraiškų 

sveikatos sistemoje 

stebėjimo ir vertinimo 

sistemos parengimą ir 

įdiegimą   

8.4. Teisės aktų, reikalingų bendrai korupcijos apraiškų 

sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemai 

parengti ir įdiegti, parengimas ir patvirtinimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius  

 

iki 2015 m. gruodžio 31 

d.  

Patvirtinti teisės aktai, 

reglamentuojantys 

korupcijos apraiškų 

sveikatos sistemoje 

stebėjimo ir vertinimo 

sistemos parengimą ir 

įdiegimą   

44.  8.5. Bendros korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje 

stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas* 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

iki 2017 m. gruodžio 31 

d. 

Įdiegta bendroji  

korupcijos apraiškų 

sveikatos sistemoje 

stebėjimo ir vertinimo 

sistema  

45.  8.6. Antikorupcinės aplinkos SAM pavaldžioje ASPĮ 

sukūrimas ir įdiegimas  

SAM pavaldžios 

viešosios ASPĮ 

vadovas 

2019 m. gruodžio 31 d. Parengtas 

antikorupcinės 

politikos VUL SK 

projektas. 

46.  8.7. Antikorupcinės aplinkos savivaldybės pavaldumo 

ASPĮ sukūrimas ir įdiegimas  

Savivaldybės 

pavaldumo 

ASPĮvadovas 

2019 m. gruodžio 31 d. Sukurta ir įdiegta 

antikorupcinė aplinka 

savivaldybių 

pavaldumo  ASPĮ 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

9 UŽDAVINYS. 

MAŽINTI NAŠTĄ VERSLUI  

 

47. Ne visada nustatyto 

sąrašo subjektų 

veiklos priežiūros 

planavimas 

atliekamas,  įvertinus 

subjektų veiklos 

rizikingumo lygį   

9.1. Planinės nustatyto sąrašo subjektų veiklos 

priežiūros vykdymas, nustačius subjektų veiklos 

rizikingumo lygį  

Sveikatos  sistemos 

įstaigos, vykdančios 

nustatyto sąrašo 

subjektų veiklos 

priežiūrą, vadovas 

Nuolat iki  

2019 m. gruodžio 31 d. 

Planinė nustatyto 

sąrašo  subjektų 

veiklos priežiūra 

vykdoma, nustačius 

subjektų veiklos 

rizikingumo lygį 

48.  Ne visais atvejais 

atliekant nustatyto 

sąrašo subjektų 

veiklos priežiūrą, 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 2  įstaigos,  

vykdančios priežiūrą, 

specialistų  

9.2. Nustatyto sąrašo subjektų veiklos priežiūros 

vykdymas,  dalyvaujant ne mažiau kaip 2  įstaigos,  

vykdančios priežiūrą, specialistams   

Sveikatos sistemos 

įstaigos, vykdančios 

nustatyto sąrašo 

subjektų veiklos 

priežiūrą, vadovas 

Nuolat iki  

2019 m. gruodžio 31 

d.1 

Nustatyto sąrašo 

subjektų veiklos 

priežiūra vykdoma,  

dalyvaujant ne mažiau 

kaip 2  įstaigos,  

vykdančios priežiūrą, 

specialistams   

10 UŽDAVINYS. 

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ 

 

49. Nereti atvejai, kai 

nugalėtoju konkurse 

maitinimo paslaugoms 

pirkti ASPĮ 

skelbiamas antrą  ar 

trečią vietą  pagal 

kainą užėmęs 

konkurso dalyvis, nes 

mažiausias kainas 

pasiūlę dalyviai 

10.1. SAM pavaldžių ASPĮ maitinimo paslaugų 

pirkimo analizės atlikimas. Pirkimo per centrinę 

perkančiąją organizaciją (toliau – CPO LT)  

organizavimo inicijavimas    

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Iki 2016 m. gruodžio 

31 d. 

Atlikus analizę, 

inicijuotas maitinimo 

paslaugų pirkimas per 

CPO LT   



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

atsisako sudaryti 

sutartis  

50.  10.2. Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT 

vykdymas tose ASPĮ, kuriose neorganizuotas 

skalbimas savo pajėgomis  

ASPĮ vadovas Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Skalbimo paslaugų 

pirkimą per CPO LT 

vykdančių įstaigų 

skaičius   

51. Šalyje nėra institucijos 

kompetentingos atlikti 

medicininių prietaisų 

pirkimo specifikacijų 

vertinimą 

10.3. Brangių medicinos prietaisų standartinių pirkimo  

specifikacijų parengimas 

SAM sudaryta darbo 

grupė 

 

Iki 2017 m. gruodžio 

31 d. 

Nustatytos brangių 

medicininių prietaisų 

standartinės pirkimo  

specifikacijos 

52. VLK prie SAM neturi 

pakankamos 

informacijos apie 

sunaudotus 

centralizuotai 

perkamus vaistinius 

preparatus, jų likučius 

bei poreikius  

10.4. Informacinės sistemos, kuri užtikrintų pateikimą 

duomenų apie realius centralizuotai perkamų vaistinių 

preparatų poreikius, realius šių vaistinių preparatų 

likučius ASPĮ, įdiegimas 

Valstybinė ligonių 

kasa prie SAM  

Iki 2016 m. gruodžio 

31 d.  

Užtikrintas duomenų 

gavimas apie realius 

centralizuotai 

perkamų vaistinių 

preparatų poreikius, 

realius šių vaistinių 

preparatų likučius 

ASPĮ   

53.  10.5. LSMUL Kauno klinikų ir VUL Santaros klinikų 

vaistinių preparatų konsoliduotų pirkimų 

organizavimas ir vykdymas 

LSMUL Kauno 

klinikų ir VUL   

Santaros klinikų 

vadovai  

Nuo 2017 m. 2019 m. įvykdyti 5 

konsoliduoti pirkimai 

(su LSMUL Kauno 

klinikomis ir 

Nacionaliniu vėžio 

institutu) 

54.  10.6. ASPĮ vaistinių preparatų konsoliduotų pirkimų 

apskrities mastu  organizavimas ir vykdymas 

Apskrities 

savivaldybių 

viešosios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų vadovai   

Nuo 2017 m.   

55.  10.7. Sąnarių endoprotezų pirkimo  organizavimas ir 

vykdymas per CPO LT 

VLK prie SAM Nuolat  



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

11 UŽDAVINYS. 

REMTI ASPĮ, ĮDIEGTI PARAMOS FONDĄ  

Sukurta sveikatos priežiūros įstaigų rėmimo sistema (vienetais) – 2017 m. – 1. 

56. Nėra teisės aktų, 

reglamentuojančių 

centralizuoto viešo 

elektroninio ASPĮ 

paramos fondo 

sukūrimą ir 

funkcionavimą  

11.1. Teisės aktų, reikalingų sąlygoms patogia forma 

remti ASPĮ, parengimas 

Korupcijos 

prevencijos skyrius 

iki 2015 m. gruodžio 31 

d. 

Parengti teisės aktai, 

reglamentuojantys 

centralizuoto viešo 

elektroninio ASPĮ 

paramos fondo 

sukūrimą ir 

funkcionavimą  

57.  11.2. ASPĮ elektroninio ir viešo paramos  fondo 

sukūrimas ir įdiegimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

kartu su 

Informacinės 

visuomenės plėtros 

komitetu prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

iki 2017 m. gruodžio 31 

d. 

Įdiegtas ASPĮ 

elektroninis viešas 

paramos  fondas 

58.  11.3. ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso papildymas 

nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą.  

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą 

nustatymas 

ASPĮ vadovas Įvykdyta ASPĮ darbuotojų 

elgesio kodeksas 

papildytas nuostata, 

draudžiančia versti 

pacientus remti ASPĮ. 

12 UŽDAVINYS. 

VERTINTI ASPĮ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  VYKDYMĄ  

SAM pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioms suteiktas skaidrios ASPĮ vardas, visų šių įstaigų procentais (proc.). 

2015 m. – 50 proc.; 2016 m. –  90 proc.; 2018 m. – 95 proc.; 2019 m. – 95 proc.; 

59. Ne visose SAM 

pavaldumo ASPĮ  

vykdoma skaidri ir 

vieša veikla, 

ribojamas reikalingos 

12.1. SAM pavaldumo ASPĮ vertinimas pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu 

sudaryta komisija 

Kasmet I metų ketvirtį 

iki 2019 m. 

Įvertintos nustatyto 

sąrašo ASPĮ ir 

nustatytas įstaigos 

korupcijos indeksas 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

informacijos 

pacientams teikimas  

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus ASPĮ 

korupcijos indekso nustatymo kriterijus  

60. Ne visose 

savivaldybių  

pavaldumo ASPĮ  

vykdoma skaidri ir 

vieša veikla, 

ribojamas reikalingos 

informacijos 

pacientams teikimas  

12.2. Savivaldybių pavaldumo ASPĮ (Klaipėdos 

universitetinė ligoninė, Alytaus, Utenos, Telšių, Tauragės, 

Marijampolės  apskrities ligoninės, Vilniaus miesto 

klinikinė ligoninė)  vertinimas pagal 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“ nustatytus ASPĮ korupcijos 

indekso nustatymo kriterijus  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

kartu su TLK, 

pacientų organizacijų 

ir  savivaldybių 

atstovais 

Kasmet II metų ketvirtį 

iki 2019 m. 

Įvertintos nustatyto 

sąrašo ASPĮ ir 

nustatytas įstaigos 

korupcijos indeksas 

13 UŽDAVINYS. 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS  

61.  13.1. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą 

ASPĮ darbuotojų darbo vietose, palatose, ant gydytojų 

specialistų kabinetų durų užtikrinimas 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2016 m. 

sausio 1 d. 

Vykdoma nuolat 

Remiantis 2019 m. 

korupcijos žemėlapio 

duomenimis, galimos  

korupcijos mastai 

Sveikatos priežiūros 

įstaigose mažėja. 

Gyventojų vertinimas 

ASPĮ gėrėja.  

62.  13.2. Privalomos informacijos ASPĮ visų padalinių 

(skyrių) informaciniuose stenduose skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar 

asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas) 

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono numeris) 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Vykdoma nuolat 

Remiantis 2019 m. 

korupcijos žemėlapio 

duomenimis, galimos  

korupcijos mastai 

Sveikatos priežiūros 

įstaigose mažėja. 

Gyventojų vertinimas 

ASPĮ gėrėja. 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004) 

5) Informacija apie 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) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad 

įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

 

63.  13.3. Privalomos informacijos ASPĮ interneto 

svetainėje  skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar 

asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas) 

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono numeris) 

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) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, 

patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 

7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

ASPĮ vadovas Nuolat nuo 2016 m. 

sausio 1 d. 

Vykdoma nuolat 

Remiantis 2019 m. 

korupcijos žemėlapio 

duomenimis, galimos  

korupcijos mastai 

Sveikatos priežiūros 

įstaigose mažėja. 

Gyventojų vertinimas 

ASPĮ gėrėja. 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo“  

9) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad 

įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

10) ASPĮ vadovo video  kreipimasis į pacientus,  kad 

įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas 

64.  13.4. ASPĮ, turinčiose informacijos teikimo per 

monitorius sistemą, parengtų antikorupcinių klipų bei 

ASPĮ vadovo video  kreipimosi dėl neoficialių 

mokėjimų demonstravimas 

ASPĮ vadovas Iki 2019 m. gruodžio 

31 d. 

Vykdoma nuolat 

Remiantis 2019 m. 

korupcijos žemėlapio 

duomenimis, galimos  

korupcijos mastai 

Sveikatos priežiūros 

įstaigose mažėja. 

Gyventojų vertinimas 

gėrėja. 

65. Pacientai nežino, kiek 

PSDF biudžeto lėšų 

buvo sumokėta už jam 

suteiktas stacionarines  

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas   

13.5. Duomenų  suvestinės  apie PSDF biudžeto 

lėšomis apmokėtų paslaugų kainą  pacientui,  gydytam 

stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ, pateikimas 

 

Teritorinė ligonių 

kasa ir teritorinės 

ligonių kasos atstovai 

savivaldybėse 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Pacientai turi 

galimybę gauti 

informaciją apie jam 

suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas 

66.  Pacientai nežino, kiek 

PSDF biudžeto lėšų 

buvo sumokėta už jam 

per metus suteiktas  

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas   

13.6. Metinių duomenų suvestinių apie PSDF biudžeto 

išlaidas paciento sveikatos priežiūrai pateikimas 

pacientui, esant jo prašymui  

 

Teritorinė ligonių 

kasa ir teritorinės 

ligonių kasos atstovai 

savivaldybėse 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Pacientai turi 

galimybę gauti 

informaciją apie jam 

suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas 

67. Ne visais atvejais 

vaistinėse teikiama 

informacija 

pacientams apie 

13.7. Vaistinės monitoriuose informacijos apie 

vaistinių preparatų kainas teikimas pacientams  

Vaistinių vadovai Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Pacientams sudaryta 

galimybė susipažinti 

su perkamų vaistinių 

preparatų kainomis ir 

pasirinkti  



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

vaistinių preparatų 

kainas 

68. Pacientai nežino, kiek 

buvo sumokėta 

Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo 

(toliau –PSDF) 

biudžeto lėšų už 

kompensuojamus 

vaistinius preparatus ir 

kiek sumokėjo 

priemokų 

13.8. Informacijos, apie PSDF biudžeto lėšomis 

apmokėtus kompensuojamus vaistinius preparatus ir 

paciento sumokėtas  priemokas, pateikimas išduodant 

naują Kompensuojamųjų vaistinių preparatų pasą, ar 

pacientui pageidaujant el. paštu. 

 

Informacijos apie jiems suteiktas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas ir išrašytus kompensuojamuosius 

vaistinius preparatus gavimas per viešųjų elektroninių 

paslaugų asmenims teikimo posistemį  (Elektroninių 

vadžios vartų portale  adresu http:www.epaslaugos.lt)      

ASPĮ neturi tokios 

informacijos. 

Informaciją galima 

gauti iš VLK ir TLK. 

 

 

ASPĮ neturi 

galimybės gauti tokią 

informaciją. 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Pacientai gali gauti 

informaciją apie 

PSDF biudžeto 

lėšomis apmokėtus 

vaistinius preparatus 

iš VLK 

69. Pacientai nežino apie 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

apmokėjimo PSDF 

biudžeto lėšomis 

įkainius   

13.9. Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas SAM, 

VLK prie SAM ir teritorinės ligonių kasos interneto 

svetainėje   

SAM Sveikatos 

ekonomikos 

departamento 

Sveikatos draudimo 

skyrius, VLK prie 

SAM, 

teritorinė ligonių 

kasa  

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Padidėjęs pacientų 

informuotumas, 

sumažėjęs neoficialių 

mokėjimų už suteiktas 

sveikatos priežiūros 

paslaugas kiekis 

70. Pacientai nežino apie 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

apmokėjimo PSDF 

biudžeto lėšomis 

įkainius   

13.10. Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas ASPĮ 

interneto svetainėje   

ASPĮ vadovas Nuolat vykdoma 

 

Padidėjęs pacientų 

informuotumas, 

sumažėjęs neoficialių 

mokėjimų už suteiktas 

sveikatos priežiūros 

paslaugas kiekis 

14 UŽDAVINYS. 

TOBULINTI  VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ 

ĮRAŠYMĄ Į KOMPENSAVIMO SISTEMĄ,  

KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINODARA  



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

71. Ne visada 

užtikrinamas 

savalaikis SAM Ligų, 

vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos 

priemonių 

kompensavimo 

komisijos ir pareiškėjų 

bendravimas dėl 

vaistinių preparatų, 

medicinos pagalbos 

priemonių įrašymo į 

kompensavimo 

sąrašus   

14.1. Elektroninių kompensavimo bylų, užtikrinančių  

bendravimą tarp pareiškėjo ir Ligų, vaistinių preparatų 

ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 

komisijos, sistemos įdiegimas 

SAM Farmacijos 

departamentas 

Iki 2016 m. gruodžio 

31 d. 

Užtikrinamas 

savalaikis SAM Ligų, 

vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos 

priemonių 

kompensavimo 

komisijos ir pareiškėjų 

bendravimas dėl 

vaistinių preparatų, 

medicinos pagalbos 

priemonių įrašymo į 

kompensavimo 

sąrašus   

72. Ligų ir 

kompensuojamųjų 

vaistų joms gydyti 

sąraše (A sąrašas) yra 

vaistinių preparatų, 

kurie buvo įtraukti į 

sąrašą, tačiau 

pakartotinai nebuvo 

vertinta jų terapinė ir 

farmakoekonominė 

vertė  

14.2. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašų 

peržiūrėjimas, siekiant identifikuoti vaistinius 

preparatus, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos 5 

metus ir ilgiau ir  kurių įsigijimo išlaidoms 

kompensuoti per metus išleista daugiau kaip 0.5 proc. 

visų PSDF biudžeto išlaidų, numatytų vaistinių 

preparatų kompensavimui. 

Šių vaistinių preparatų kompensavimo tikslingumo 

svarstymas 

SAM Farmacijos 

departamentas 

Iki 2016 m. gruodžio 

31 d. 

Naujai įvertinta 

nustatyto sąrašo 

vaistinių preparatų 

terapinė ir 

farmakoekonominė 

vertės. Priimtas 

sprendimas toliau 

kompensuoti ar 

išbraukti iš 

kompensuojamų 

vaistinių preparatų 

sąrašo, nustačius 

nepakankamą terapinę 

vertę   

15 UŽDAVINYS. 

NAGRINĖTI SKUNDUS, GAUTUS BPASITIKĖJIMO TELEFONU BEI KITAIS BŪDAIS, ORGANIZUOTI PATIKRINIMUS 

73.  15.1. Gautų skundų registravimas Pasitikėjimo telefonu 

gautos informacijos registre  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 Padidėjęs veiklos 

skaidrumas, pagerėjusi 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

pacientų aptarnavimo 

kokybė 

 

74.   15.2. Pasitikėjimo telefonu gautame skunde nurodytos 

ASPĮ steigėjo -  savivaldybės informavimas dėl 

pranešime nurodytų aplinkybių, kreipimasis dėl 

patikrinimo organizavimo ir SAM informavimo.   

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Per 5 darbo dienas nuo 

skundo gavimo dienos 

Operatyvus 

reagavimas į skundus 

ir pagerėjusi pacientų 

aptarnavimo kokybė 

 

75.  15.3. Gavus skundą dėl SAM pavaldumo ASPĮ veiklos, 

patikrinimo organizavimas  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius, 

teritorinės ligonių 

kasos atstovas  

Per 10 darbo dienas nuo 

skundo gavimo dienos 

Operatyvus 

reagavimas į skundus 

ir pagerėjusi pacientų 

aptarnavimo kokybė 

 

76.  15.4. Pasitikėjimo telefonu gautų skundų ir atliktų 

patikrinimų rezultatų analizės atlikimas. Analizės 

pateikimas sveikatos apsaugos ministrui  

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Teikti ne vėliau kaip 

per 10 dienų nuo 

kiekvieno ketvirčio 

pabaigos 

Operatyvus 

reagavimas į skundus 

ir pagerėjusi pacientų 

aptarnavimo kokybė 

 

16 UŽDAVINYS. 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS  

SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

77.  16.1. Sveikatos apsaugos ministro ir STT 

informavimas, gavus pranešimą apie galimą 

korupcinio pobūdžio veiką sveikatos sistemos 

įstaigoje    

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Gavus pranešimą  

nedelsiant 

Pateiktų pranešimų 

ministrui ir perduotų 

pranešimų  STT 

skaičius 

78.   16.2. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir 

SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas 

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 

ASPĮ vadovas Gavus pranešimą per 3 

darbo dienas 

VUL SK 2019 m. 

pranešimų dėl galimos 

korupcijos atvejų 

negauta. 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus pranešimą 

apie galimą korupcinę veiką  

79.  16.3. Informacijos 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, skelbimas sveikatos priežiūros sistemos 

įstaigos interneto svetainėje 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Per 10 darbo dienų nuo 

informacijos gavimo 

VUL SK 2019 m. 

Informacijos 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 

nenustatyta. 

17 UŽDAVINYS. 

VERTINTI ANTIKORUPCINES INICIATYVAS, GAUNAMUS PASIŪLYMUS 

BEI KITĄ  INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU KORUPCIJOS PREVENCIJA SVEIKATOS SISTEMOJE 

80. Nepakankamai 

įtraukiama į 

antikorupcinę veiklą 

visuomenė, pacientų 

organizacijos, 

sveikatos sistemos 

įstaigos 

17.1. Kreipimosi į sveikatos sistemos įstaigas bei 

visuomenę dėl antikorupcinių iniciatyvų teikimo 

SAM skelbimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Kasmet I metų  ketvirtis 

iki 2019 m. gruodžio 31 

d. 

 

Paskelbtas kreipimasis 

dėl antikorupcinių 

iniciatyvų teikimo 

81.  17.2. Pateiktų siūlomų ar vykdomų antikorupcinių 

iniciatyvų vertinimas Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu sudarytoje  komisijoje.  

SAM   

antikorupcinių 

iniciatyvų vertinimo 

komisija  

 

Kasmet iki lapkričio 20 

d. 

Įvertinti pateikti 

siūlymai. Pateiktas 

siūlymas sveikatos 

apsaugos ministrui 

dėl asmenų, atrinktų 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

Siūlymo dėl asmenų, atrinktų apdovanojimui bei 

pateiktų antikorupcinių iniciatyvų įgyvendinimo 

teikimas sveikatos apsaugos ministrui  

apdovanojimui bei 

pateiktų 

antikorupcinių 

iniciatyvų 

įgyvendinimo 

82. Nepakankamai 

skatinama sveikatos 

sistemos įstaigų 

antikorupcinė veikla 

17.3. Asmenų, pateikusių pasiūlymus ar ataskaitą 

apie vykdomos antikorupcinės veiklos rezultatus ir 

atrinktų apdovanojimui už aktyvią antikorupcinę 

veiklą, apdovanojimas SAM prizais ir (ar) padėkos 

raštais  

SAM Antikorupcinių 

iniciatyvų vertinimo 

komisija 

Kasmet iki  gruodžio 

10 d. 

Apdovanotų asmenų 

skaičius 

83.  17.4. Pasiūlymų, gautų „Pasitikėjimo telefonu“, dėl  

korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių 

analizė ir  siūlymų sveikatos apsaugos ministrui dėl 

priemonių įgyvendinimo teikimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 

 

Gavus pasiūlymą per 

10 darbo dienų 

Gautų pasiūlymų 

skaičius, priimtų 

sprendimų dėl 

pateiktų siūlymų 

skaičius 

84.  17.5. Kitais būdais gautų pasiūlymų dėl korupcijos 

prevencijos sveikatos  sistemoje priemonių analizė ir 

siūlymų sveikatos apsaugos ministrui dėl jų 

įgyvendinimo teikimas 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 

 

Gavus pasiūlymą per 

10 darbo dienų 

Gautų pasiūlymų dėl 

korupcijos prevencijos 

priemonių skaičius, 

priimtų įgyvendinimui 

priemonių skaičius 

85. Nepakankamai 

viešinami 

antikorupciniai 

pasiūlymai ir jų 

autoriai, priimti 

sprendimai dėl jų 

įgyvendinimo 

17.6. Gautų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje ir priimtų SAM sprendimų dėl 

gautų pasiūlymų skelbimas SAM interneto svetainėje 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

 

 

Paskutinę mėnesio 

savaitę 

Gauti pasiūlymai ir 

priimti sprendimai 

skelbiami SAM 

interneto svetainėje 

18 UŽDAVINYS. 

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS  PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS  

86.  18.1. Bendradarbiavimas su STT korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymo klausimais 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius, 

kitų sveikatos  

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Gauta metodinė 

pagalba 



 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymas Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

sistemos įstaigų  

asmenys (komisijos), 

atsakingi už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

87. Nepakankamai 

įtraukiama į 

antikorupcinę veiklą 

visuomenė, 

nevyriausybinės 

organizacijos  

 

18.2. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis 

organizacijomis korupcijos prevencijos sveikatos  

sistemoje klausimais 

 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Organizuotų bendrų 

akcijų korupcijos 

prevencijos sveikatos  

sistemoje klausimais, 

skirtų visuomenei, 

skaičius 

88.  18.3. Bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės 

etikos komisija privačių interesų deklaravimo ir kt. 

klausimais 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyrius 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Suorganizuotų bendrų 

akcijų korupcijos 

prevencijos sveikatos  

sistemoje klausimais, 

skirtų visuomenei, 

skaičius 

* Priemonės, kurių įgyvendinimui planuojamos ES investicijų lėšos. 
 

___________________________ 


