
 

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 

korupcijos rizikos analizės išvados 

2 priedas 
 

 

 

PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS* 
 

 
Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas 

pastabas 
Duomenys apie pastabų ir 
pasiūlymų įgyvendinimą 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 
vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

a) Priminti ASPĮ sveikatos priežiūros 

specialistams, kurie skiria 

pacientams ar kitaip naudoja 

medicinos priemones, įsigytas iš 

PSDF biudžeto, pareigą deklaruoti 

savo privačius interesus, įskaitant 

dalyvavimą asociacijose ar 

organizacijose, vienijančiose 

sveikatos priežiūros specialistus, 

veikloje, jei jie ar jiems artimi 

asmenys yra šių organizacijų nariai, 

eina bet kokias pareigas šiose 

organizacijose arba yra sudarę 

sandorius (sudarytos autorinės, 

paslaugų teikimo, renginių išlaidų 

atlyginimo (kompensavimo) ir kt. 

sutartys) su šiomis organizacijomis, 

įskaitant individualios  veiklos 

sandorius, kurių vertė didesnė negu 

3 000 eurų. 

Apie privačių interesų deklaravimą 

primenama posėdžiuose, 

susitikimuose, sistemingai siunčiama 

metodinė medžiaga. 

Keliamas klausimas dėl ASPĮ 

specialistų dalyvavimo vienijančiose 

organizacijose deklaravimo 

užtikrinimas. 

Vidiniais  kanalais, 

sekančiame 

administracijos posėdyje 

priminti apie  privačių 

interesų deklaravimą. 

Atlikta masinė gydytojų 

viešų-privačių interesų 

deklaracijų pildymo 

patikra PINREG sistemoje. 

Siųsta metodinė medžiaga, 

priminimai dėl pareigos 

pildyti. 

 

 

* Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos. 



 

 
 

b) Periodiškai tikrinti gydytojų 

privačių interesų deklaravimo 

pareigos vykdymą, nustačius 

pažeidimus ir trūkumus, imtis 

priemonių juos šalinti. 

 Gydytojai privačių 

interesų deklaravimą 

vykdo PINREG sistemoje. 

Kilus pažeidimams yra 

paskirti   atsakingi 

(Antikorupcijos tarnyba) 

asmenys,  atliekantys 

pirminį tyrimą ar papildomą 

patikrinimą dėl galimų

 korupcijos 

apraiškų.  Nutarta 

patvirtinti tvarką, kurioje 

būtų numatyta, kad 

deklaracijos   būtų 

patikrinamos tų asmenų, 

kurie dalyvauja viešųjų 

pirkimų komisijų veiklose. 

Prieš pirkimo vykdymą, 

korupcijos prevencijos 

darbuotojas ir (ar) sekretorė 

atlieka pirminę pirkimo 

dalyvių (narių) patikrą dėl 

deklaracijų pildymo 

(nešališkumo, 

konfidencialumo, viešų-

privačių interesų). Pirkimas 

nepradedamas jei nėra 

užpildytos minėtos 

deklaracijos. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kitos antikorupcinės pastabos 

c) TLK nustačius ASPĮ gydytojų 

ortopedų traumatologų pareigų 

pažeidimo faktus, imtis priemonių 

užtikrinant tinkamą atsakingų 

asmenų teisinės atsakomybės 

įvertinimą ir tobulinant teisės 

pažeidimų ir korupcijos prevencijos 

priemones ASPĮ, o atlyginus žalą 

PSDF biudžetui, spręsti klausimą 

dėl ASPĮ atlygintos žalos regreso iš 

kaltų ASPĮ darbuotojų. 

 Esant poreikiui yra 

svarstytina numatyti žalos 

atlyginimą regreso tvarka 

tik išskirtiniais atvejais. 

Išsireikalauti regresu būtų 

svarstytina tik esant 

tokioms faktinėms 

aplinkybėms, kuriomis yra 

aišku, jog gydytojas elgėsi 

piktybiškai, tiesiogine tyčia, 

sistemingai ar gydytojo 

veiksmuose yra 

nusikalstamos   veikos 

požymių.  Lietuvos 
sveikatos mokslų 

universiteto ligoninė 

Kauno klinikos tvirtinasi 

atitinkamą įsakymą dėl 

regreso taikymo išimtiniais 
atvejais. Parengtas 
atitinkamo teisės akto 
projektas. Vyksta derinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

3. Kitos pastabos 

d) Įvertinti galimybę įpareigoti ASPĮ 

sveikatos priežiūros specialistus, 

kurie dalyvauja viešuosiuose 

pirkimuose, skiria pacientams ar 

kitaip naudoja medicinos 

priemones, įsigytas iš PSDF 

biudžeto lėšų, informuoti ASPĮ 

apie jų atlygintiną dalyvavimą 

centralizuotai įsigyjamų medicinos 

priemonių tiekėjų, asociacijų ar 

organizacijų, vienijančių sveikatos 

priežiūros specialistus, 

organizuojamuose  ar 

finansuojamuose profesiniuose 

(moksliniuose) renginiuose, 

tyrimuose ar kituose projektuose, ir 

3 metus tvarkyti duomenis apie 

įvykusio renginio, tyrimo ar kito 

projekto pavadinimą, datą, rėmėjus, 

juose dalyvavusius ASPĮ gydytojus 

Galimybės dėl itin didelio darbuotojų 

skaičiaus yra apsunkintos. 

Tikslinga vykdyti per viešų-privačių 

interesų deklaravimą. 

Dėl skaidraus dalyvavimo 

viešuosiuose pirkimuose - 

nutarta, jog tvarka (minėta 

b punkte) apimtų tų 

asmenų deklaracijų 

tikrinimą, kurie dalyvauja 

viešųjų pirkimų komisijų 

veikloje. 

 

Pažymima, jog priede nėra nurodytos visos gautos antikorupcinės pastabos dėl to, jog pirminis tų pastabų įgyvendinimas priklauso nuo VLK ar kitų 

įstaigų. 

 
 

Parengė 

Jokūbas Špokas 


