PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos
ir reabilitacijos centro direktoriaus
2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-17- (1.4)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2023 METŲ PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro (toliau – Įstaigos)
korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę,
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje 2021–2023 metais.
2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos Įstaigoje nuostatas. Programa orientuota
į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali
pasireikšti korupcijos rizika.
3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų
pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar
netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
3.3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.
4. Programa parengta vadovaujantis 2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-2521 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros
sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo“.
5. Programa įgyvendinama pagal Įstaigos korupcijos prevencijos 2021−2023 metų programos
įgyvendinimo priemonių planą.
II. KORUPCIJOS PRIELAIDOS SVEIKATOS SISTEMOJE
6. Korupcijos sveikatos sistemoje pasireiškimo prielaidos:
6.1. nėra tinkamai užtikrinama privačių interesų derinimo nuostatų įgyvendinimas asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, o tai didina riziką, kad nepavyks užtikrinti pakankamo asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų nešališkumo vykdant asmens sveikatos priežiūros įstaigos funkcijoms atlikti
reikalingus viešuosius pirkimus ar atliekant kitas funkcijas;
6.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigose asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių
formavimo, valdymo ir stebėsenos tvarkos reglamentavimo problematika, galinti daryti neigiamą įtaką
asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, kas skatina smulkiąją korupciją sveikatos priežiūros
sistemoje, mažina pasitikėjimą sveikatos priežiūros sistema ir privalomuoju sveikatos draudimu;
6.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigų lokalinių teisės aktų ribojimas įstaigų interneto
svetainėse suponuoja prielaidas visuomenei nepasitikėti įstaigos veikla, atskaitingu valdžios formavimu,
efektyvesniu viešųjų išteklių naudojimu;
6.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepakankamai viešina veiklą paramos gavimo ir
naudojimo, apskaitos, naudojimo kontrolės srityje, kas gali sudaryti sąlygas korupcinio pobūdžio
pažeidimų atsiradimui;
6.5. nacionalinis teisinis reglamentavimas nėra pakankamas, todėl yra didelė rizika, kad asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vadovybei taikant vidaus kontrolės priemones dėl informacijos trūkumo gali
nepavykti išvengti atskirų juridinių asmenų, vykdančių veiklą, susijusią su sveikatos priežiūros sritimi,

protegavimo atvejų tiek inicijuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, tiek vykdant kitas įstaigos
kompetencijai priskirtas funkcijas;
6.6. Sveikatos priežiūros sistemoje aktuali problema - neskaidriai vykdomi viešieji pirkimai.
Nepakankamai veiksmingas kontrolės mechanizmas, nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus.
Korupcijai pasireikšti gali turėti įtakos neformalūs išankstiniai susitarimai, kvalifikacinių reikalavimų
pritaikymas, nereikalingų ar papildomų darbų pirkimas, netinkamas sutarčių vykdymas ir nepakankama
jų vykdymo priežiūra, tiekėjų piktnaudžiavimas jiems suteikta teise ginti savo interesus, konkurenciją
ribojantys (karteliniai) susitarimai.
III. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖ
7. Įstaigos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo
tikimybė. Duomenys apie Įstaigos veiklos sritis pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė
Eil. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos
Įstaigos darbuotojai, kuriems galimas
Nr. pasireiškimas
korupcijos pasireiškimas
Pacientų registravimo gauti asmens sveikatos
1.
Kasos – registratūros darbuotojai
priežiūros paslaugas Įstaigoje
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių
2.
Slaugos administratorius
valdymo sistema Įstaigoje
3. Paramos gavimo ir naudojimo viešinimo sistema
Vyriausiasis buhalteris
Viešųjų pirkimų organizatoriai, iniciatoriai
4. Prekių, paslaugų ir/ar darbų viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų komisijos nariai,
IV.

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

8. Programos tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos Įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę
ir veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
9. Programos tikslai:
9.1. sveikatos sistemoje įdiegus bendrus elgesio standartus, juos įgyvendinti ir taikyti Įstaigoje;
9.2.didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti Įstaigos
darbuotojus veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio;
9.3. siekti, kad Įstaiga ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones,
tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys, turėtų galimybę
sužinoti apie Įstaigos veiklą kuriant korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad netoleruojama yra korupcija,
kad Įstaiga yra aktyvi antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidri ir atvira savo
darbuotojams bei visuomenei;
9.4. siekti skaidrumo, efektyvumo Įstaigos viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį
viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas;
10. Uždaviniai programos tikslams pasiekti:
10.1. tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus;
10.2. didinti Įstaigos veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei;
10.3. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų
skaidrumą;
10.4. viešųjų pirkimų skaidrinimas.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
11. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas 2021-2023 metų Priemonių planas, kuris
nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Priemonių plano yra neatskiriama šios
Programos dalis.
12. Korupcijos prevencijos programa yra tvirtinama ir atnaujinama Įstaigos direktoriaus
įsakymu, atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo sveikatos sistemoje, Įstaigoje sritis
ir šios programos įgyvendinimą.
13. Programos įgyvendinimą kontroliuoja Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
14. Už Programos įgyvendinimą atsako Įstaigos direktorius, o už Priemonių plane numatytų
priemonių įvykdymą atsako plane nurodyti vykdytojai.
15. Programa finansuojama Įstaigos lėšomis.
16. Įstaigoje reguliariai vykdoma Programos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas:
17. Įstaiga apie Priemonių plano įgyvendinimo eigą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pasibaigus
kalendoriniams metams informuoja Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojus atsakingus už korupcijos
prevenciją ir kontrolę.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Visa informacija apie Korupcijos prevencijos Programos įgyvendinimą skelbiama viešai
Įstaigos tinklalapyje.
19. Asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus.
__________________________________

