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Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) įstatymo 7 

straipsnyje įtvirtintą uždavinį vykdyti korupcijos prevenciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 straipsnio nuostatomis, Korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu 

Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis STT direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minsitro 2020 m. liepos 

10 d. įsakymo Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 2 punktu VšĮ 

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje (toliau – Ligoninė) buvo atliktas korupcijos tikimybės 

nustatymas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje. 

Korupcijos tikimybės nustatymą atliko Ligoninės vidaus medicinos auditorius Viljaras Reigas 

(tel. 8-683-73752, el. p. reigas.viljaras@gmail.com), kuriam pavesta vykdyti Ligoninės vidaus 

veiklos procesų vertinimą, analizę, rekomendacijų procesų gerinimui teikimą. Viljaras Reigas 

nedalyvauja mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, tačiau dalyvavo rengiant 

VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 

3 patvirtintą Mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo tvarką.  

Atliekant korupcijos tikimybės vertinimą mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo srityje pasirinktas triejų metų laikotarpis, t.y. nuo 2017.06.30 iki 2020.06.30. Atliekant 

korupcijos tikimybės nustatymą buvo analizuojami Ligoninės vidaus dokumentai, jų atitikimas 

Lietuvos Respublikos teisės aktams, Ligoninės mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo statistiniai 

duomenys, pacientų išankstinės registracijos žurnalai, analizuotose veiklos srityse dalyvaujančių 

darbuotojų pareigas ir funkcijas apibrėžiantys dokumentai, viešųjų ir pravčių interesų deklaracijos. 

Minėtos veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio 

pagalba nustatyta, kad mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sritis priskirtina prie srities, 

kurioje formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Atlikus korupcijos tikimybės nustatymo veiksmus nustatyta, kad mokamų paslaugų teikimo 

srityje korupcijos rizikos veiksniai yra: galimybė vykdyti kontrolės ir priežiūros funkcijas bei tai, kad 

šiose veiklos srityse nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Vykdant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą vadovaujamasi Ligoninės 

vidaus veiklos dokumentais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (VšĮ Klaipėdos 

medicininės slaugos ligoninės įstatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AD1-3802, VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos 

ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiojo gydytojo 2017 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. 3, vyriausiojo buhalterio pareiginėmis instrukcijomis, vyriausiojo slaugos 

administratoriaus pareiginėmis instrukcijomis, vidaus ligų gydytojų pareiginiėmis instrukcijomis, 

priėmimo skyriaus vyresniojo slaugytojo pareiginėmis instrukcijomis, Būtinosios ir planinės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausiojo gydytojo 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 

10, socialinio darbuotojo pareiginėmis instrukcijomis, pacientų išankstinės registracijos ir 

hospitalizacijos registrais, elektroninės sveikatos sistemos informacinės sistemos duomenimis, VšĮ 
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Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3 

patvirtinta Mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo tvarka), atliekama periodinė kontrolė ir vidaus 

auditai, kas ženkliai sumažina korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

Vertinant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srities atitiktį Korupcijos 

prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams nustatyta, kad: 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės 

veikloje neužfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat neužfiksuoti teisės 

pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė 

atsakomybė, atvejai. Vykdant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

nepalankių situacijų susidariusių nebuvo. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Vidaus medicininio audito 

tarnyba vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su Ligoninės vidaus administravimu. Jas 

Ligoninėje užtikrina vidaus medicininio audito vadovas. Ligoninė nevykdo veiklos, 

skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės 

aktų reikalavimų kontrolės srityse. Kontrolė mokamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo srityje užtikrinama šiais būdais: atliekamas KT vertinimas, periodiškai 

peržiūrimas ligonių išankstinės registracijos ir hospitalizacijos sritis, reglamentuota 

mokamų ir nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, 

kiekviename padalinyje, aiškiai matomoje vietoje, iškabinta informacija apie mokamas 

ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų gavimo galimybes, ,okamos 

asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik tada, kai nėra norinčių šių paslaugų 

gauti nemokamai, mokamos paslaugas teikiamos jas įforminus sutartimi, kuri laikoma 

Gydymo stacionare ligos istorijoje (F. Nr. 003/a), mokėjimai už mokamas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas atliekami tik banko pavedimu į ligoninės banko sąskaitą, 

Mokamos paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai to nedraudžia teisės aktai, pvz. 

Pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, išnaudotas 120 kalendorinių 

dienų limitas dėl paslaugų gavimo ir pan. 

3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės 

darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir 

administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant 

poreikiui, koreguojami. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje 

vadovaujamasi Ligoninėje parengtais vidaus teisės aktais. Visų Ligoninės darbuotojų, 

dalyvaujančių šioje srityjes teisės, pareigos, funkcijos, atsakomybės yra reglamentuotos 

Ligoninės vidaus dokumentuose. Visų Ligoninės darbuotojų, dalyvaujančių mokamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje teisės, pareigos, funkcijos, 

atsakomybės yra reglamentuotos Ligoninės vidaus dokumentuose. 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu. Ligoninei nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, 

lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti 

jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio 

priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės 

atsakomybės priemonių taikymo. Ši veikla nėra susijusi su mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Ligoninėje. 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. Analizuojamu laikotarpiu Ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, 

susijusius su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ligoninėje. Šie 

sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis 

valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 



sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.  Per analizuojamąjį 

laikotarpį Ligonine  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos 

informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina 

valstybės ar tarnybos paslaptimi. Ši sritis nėra susijusi su mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Ligoninėje. 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos 

analizės Ligoninėje. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, Ligoninėje yra taikomos priemonės, kurios 

korupcijos pasireiškimo tikimybę sumažino iki minimalios rizikos ir dėl to nebegalima 

traktuoti didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės vertintose srityse, nes 

1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje iki šiol nebuvo nustatyta 

korupcinio pobūdžio veikų arba nepalankių situacijų; 

2. Suinteresuoti asmenys gali kreiptis į už korupcijos prevenciją atsakingą Ligoninės 

darbuotoją arba vidaus medicininio audito tarnybą. Ligoninės kiekviename aukšte 

(padalinyje) įrengti atskiri, specialūs stendai, skirti korupcijos prevencijai, kuriose išsamiai 

paaiškinama korupcijos sąvoka, pateikiamos rekomendacijos, kur kreiptis patyrus 

korupcijos apraiškas. Ligonių priėmimo skyriuje nuolat demonstruojamas Ligoninės 

vyriausiojo gydytojo kreipimasis dėl korupcijos netoleravimo Ligoninėje, patekiama 

rašytinė informacija; 

3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis reglamentuota aiškiai 

Ligoninės vidaus tvarkose, numatant darbuotojų funkcijas, veiklos sritis, kompetencijas, 

kontrolės procedūras. Periodiškai vykdomi vidaus auditai įvairių veiklų, įskaitant ir šioje 

ataskaitoje minimų, vertinimui. Vykdant vidaus kontrolės sritis nenustatyta pažeidimų, 

galimai įtakojančių korupcijos tikimybę; 

4. Įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su veiklą reglamentuojančiais vidaus 

dokumentais; 

5. Ankstesnių mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje atliktų vertinimų 

metu trūkumų nenustatyta. 

Nepaisant priemonių, mažinančių korupcijos tikimybę iki minimumo minėtoje veiklos srityje, 

būtina ir toliau organizuoti bei taikyti korupcijos pasireiškimo tikimybę mažinančias priemones: 

Ligoninės darbuotojų ir kitų suinteresuotų asmenų švietimas korupcijos prevencijos tematika, 

korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano tobulinimas, vidaus kontrolės stiprinimas ir 

nuolatinis vykdymas, darbuotojų įtraukimas į korupcijos prevencijos priemones.  

 

 

 

Vyriausioji gydytoja       Danguolė Drungilienė 


