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VŠĮ KRETINGOS PSC 2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

   
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priežastys, paskatinusios parengti VšĮ Kretingos PSC (toliau - PSC) 2021 – 2022 metų 

korupcijos prevencijos programą (toliau – Programa ) – veiksmingos korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimas PSC, bendros antikorupcinės kultūros ugdymas. Programa grindžiama 

pasaulyje pripažintais principais: nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės 

švietimu ir jos parama. 

2. Programos paskirtis – užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir nuoseklų korupcijos prevencijos ir 

kontrolės priemonių planavimą ir įgyvendinimą, šalinant korupcijos PSC prielaidas, ugdant įstaigos 

darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų nepakantumą korupcijai. 

3. Korupcija – PSC darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas 

turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam 

asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat PSC darbuotojo veiksmai 

arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui ar 

šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas PSC darbuotojui 

turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba 

neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat 

tarpininkavimas, darant šioje dalyje nurodytas veikas. 

4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios: kyšininkavimas, tarpininko 

kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jei jos padarytos teikiant viešąsias paslaugas 

siekiant sau ar kitiems asmenims naudos – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų 

viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimas, kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, 

papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

5. Programa įgyvendinama pagal jos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą, 

kuris yra šios Programos neatsiejama dalis. 

6. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja PSC direktorius 

ir  jo įsakymu paskirtas darbuotojas. 

  

II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

  

7. Bendrosios korupcijos prielaidos PSC: 

7.1. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti 

antikorupcinėje veikloje ir kt.); 

7.2. informacinės (informacijos teikimas pacientams apie mokamas ir nemokamas paslaugas, apie 

pacientų teises bei galimybes jomis pasinaudoti, pacientų pareigas, PSC veiklos viešinimas ir kt.);  

7.3. teisinės (teisės aktų netobulumas bei dažnas jų keitimas, metodikų stoka, kokybės sistemų ir 

reglamentų stoka, kontrolės sistemų bei teisinių procedūrų netobulumas, nepakankama kontrolė ir 

atsakomybė). 

8. PSC veiklos funkcijos, sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas: 

8.1. registratūros vykdomas pacientų išankstinis registravimas ir priėmimas pas gydytoją; 



8.2. nemokamų ir mokamų gydymo ir slaugos paslaugų teikimas PSC, specialistų konsultavimas, 

GKK veikla; 

8.3. pacientų teisių ir galimybių užtikrinimas. 

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS 

  

9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai 

gali pažeisti visuomeninius santykius PSC, dėl ko gali: 

9.1. sumažėti PSC veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas; 

9.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas PSC; 

9.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema.  

  

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJA. BENDRIEJI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

10. Korupcijos prevencija PSC – tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir 

šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat 

poveikis PSC darbuotojams, siekiant juos atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos. 

11. Korupcijos prevencijos PSC tikslai: 

11.1. siekimas ilgalaikės, veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos 

PSC; 

11.2. korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos 

principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu; 
11.3. PSC dovanų teikimo ir priėmimo, dovanų deklaravimo ir registravimo tvarkos pagal VTEK 

parengtas rekomendacijas parengimas;  

11.4. pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimas; 
11.5. įdiegimas ir (ar) atnaujinimas  dokumentų valdymo informacinės sistemos; 
11.6. informacijos interneto svetainėje apie gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą viešinimas; 

11.7. patalpinimas įstaigos internetinėje svetainėje nuorodos į Savivaldybės internetinės svetainės 

skiltį „Pranešėjų apsauga“, kurioje skelbiama informaciją vidinio informacijos apie pažeidimus tei-

kimo kanalo veikimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą; 
11.8. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcinės kultūros PSC 

ugdymas: 

11.8.1. neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas; 

11.8.2. programoje numatytų priemonių siejimas su socialinių problemų sprendimu; 

11.8.3. visuomenės apsaugojimas nuo atsirandančių korupcijos prielaidų PSC; 

11.8.4. gynimas visuotinai pripažįstamų žmogaus kaip paciento teisių ir laisvių, PSC darbuotojų teisių 

ir laisvių bei nekaltumo prezumpcijos ne pažeidimas. 

12. Svarbiausi korupcijos prevencijos programos PSC uždaviniai: 
12.1. nuosekliai įgyvendinti įstatymo viršenybės principą, nustatant aiškias sprendimų  priėmimo 

procedūras, pašalinant procedūrų bei tvarkų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai; 

12.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas; 

12.3. užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą; 

12.4. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl 

korupcijos PSC; 

12.5. nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms šalinti.   

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

  

13. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, taigi tam tikras kovos su ja rezultatyvumas 

nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 



13.1. korupcijos prevencijos (įvykdytų ir neįvykdytų) Programos įgyvendinimo priemonių 

skaičiumi; 

13.2. priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais; 

13.3. teisės pažeidimų tyrimo (ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus 

skaičiumi); 

13.4. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi. 

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, 

KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 
  

14. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo 

priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis. 

15. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių 

plane nurodyti vykdytojai, kurie einamiesiems metams pasibaigus iki vasario 1 d. pateikia 

Antikorupcijos komisijai informaciją apie priemonės įgyvendinimo eigą ir jos veiksmingumą. 

16. Antikorupcijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 

ataskaitą už praėjusius metus ir iki balandžio 1 d.  

17. Korupcijos prevencijos programa, jeigu yra poreikis, gali būti papildoma ir koreguojama. 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

18. Programa skelbiama VšĮ Kretingos PSC interneto svetainėje (www.kretingospsc.lt), skiltyje 

„Korupcijos prevencija“. 
19. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai paskelbiama PSC interneto 

svetainėje.  

20. Ši Programa ir Programinių priemonių įgyvendinimo planas įsigalioja nuo jo patvirtinimo 

datos. 

 


