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I Š V A D A 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

 

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-4103 

Lazdijai 

   

             Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 

dalimi, 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu  

Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo”, Lazdijų rajono 

savivaldybės korupcijos prevencijos 2013–2015  metų programos įgyvendinimo priemonių 

plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 

5TS-623, 9 punktu, 2015 m. III ketvirtį korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

atliktas Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vaistinių 

preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo 

srityje. Analizuotas laikotarpis nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d.  

 Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Regina 

Cibulskienė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos 

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

170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.  

 Korupcijos pasireiškimo tikimybei Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, 

reklamuotojų vizitų organizavimo srityje nustatyti buvo įvertinta šių veiklos sričių atitiktis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems 

kriterijams:              

       1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika; 

 2. kontrolės ir priežiūros vykdymas yra pagrindinės funkcijos; 

 3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 
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 4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu; 

 5. daugiausia priima sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo; 

 6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;  

 7. buvo nustatyta veiklos trūkumų anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę.          

      Tikrintose Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose VšĮ 

„Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 

vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų vizitų 

organizavimo srityje didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja, kadangi 

neatitinka anksčiau išvardintų kriterijų.  

             Galimai korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti buvo atlikti šie vertinimai: 

             1. Ar VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, 

reklamuotojų vizitų organizavimo srityje vadovaujasi įstatymais ir kitais poįstatyminiais 

teisės aktais, ar priimti visi vietiniai teisės aktai, būtini jiems įgyvendinti? 

             2. Ar vietiniai teisės aktai vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų 

reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo srityje nustato aiškią ir skaidrią veiksmų 

atlikimo ir sprendimų priėmimo tvarką, ar nustatyti kriterijai, sprendimų priėmimo terminai 

ir kt. procedūros? 

             3. Ar VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ sukurta vidaus kontrolė vaistinių preparatų bei medicininės paskirties 

produktų reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo srityje pakankama, ar ji veiksminga?        

            Galimai korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti buvo išanalizuoti šie VšĮ 

„Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 

teisės aktai: 

   1. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. VI-22 

patvirtinta Vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamavimo VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ tvarka; 

   2. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. VI-53 

patvirtinta Vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamavimo VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ tvarka; 

   3. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VI-8  

patvirtintas VšĮ „Lazdijų ligoninė“ darbuotojų elgesio kodeksas; 

   4. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. VI-6 

patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“ 

aprašas;  

   5. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. VI-15 

patvirtinta VšĮ „Lazdijų ligoninė“ korupcijos prevencijos programa ir VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ korupcijos prevencijos ligoninėje programos įgyvendinimo 2011–2014 metais 

priemonių planas;  

            6. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VI-45 

korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti įstaigoje paskirtas atsakingas darbuotojas; 

   7. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-21.2 patvirtintas Viešosios įstaigos „Lazdijų 

savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vaistinių preparatų reklamos tvarkos 

aprašas;  
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            8. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-4 patvirtintas Viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centras“ elgesio kodeksas;  

             9. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-43.2 patvirtinta Viešosios įstaigos „Lazdijų 

savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ korupcijos prevencijos programa ir VšĮ 

„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 2011–2014 metams priemonių planas; 

            10. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2015-02-09 raštas Nr. SD-45 „Dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo“. 

            Taip pat vertinimui atlikti buvo naudojami korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo klausimynai, peržiūrėti Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalai, 

kuriuose registruojami apsilankymų vizitai. 

             Tikrinamu laikotarpiu VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale užfiksuoti 4 apsilankymai, VšĮ 

„Lazdijų ligoninė“  – 5 apsilankymai. 

    Motyvuotos išvados.     

     Išanalizavus išvardintus Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ teisės aktus, galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė vaistinių preparatų 

bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo srityje 

nenustatyta, nes: 

    1. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ darbuotojai nepadarė korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų; 

    2. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ kontrolės ir priežiūros vykdymas nėra pagrindinės funkcijos;  

    3. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų 

vizitų organizavimo tvarkos aprašuose atsakingų darbuotojų funkcijos, atsakomybė bei 

kontrolė yra išsamiai reglamentuota; 

    4. Analizuota sritis nesusijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu; 

            5. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ priima nedaug sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo; 

    6. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija; 

    7. Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės nėra neatlikusi; 

    8. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“ užtikrina skaidrų vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, 

reklamuotojų vizitų organizavimą bei vykdo veiksmingą vidaus kontrolę;   

    9. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centras“, vykdydamos vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, 

reklamuotojų vizitų organizavimą, vadovaujasi šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais: 

            9.1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu;  
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            9.2. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymu;  

            9.3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu; 

            9.4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu; 

            9.5. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu; 

            9.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1128 patvirtintomis Vaistinių preparatų reklamos taisyklėmis. 

            Antikorupcinis visuomenės švietimas, kaip viena iš korupcijos prevencijos 

priemonių, Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vykdomas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, kurio 3 

dalyje nustatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių įstaigos per visuomenės informavimo 

priemones ir kitais būdais teikia gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su 

korupcija“.  

            Siekiant informuoti visuomenę apie savo veiklą kovojant su korupcija, VšĮ „Lazdijų 

ligoninė“ interneto svetainėje www.lazdijuligonine.lt  ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės 

sveikatos priežiūros centras“ interneto svetainėje www.lazdijupspc.lt  paskelbta visa aktuali 

informacija: 

            1. nurodyti atsakingų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą darbuotojų 

duomenys ir kontaktai; 

            2. paskelbtos korupcijos prevencijos programos bei jų įgyvendinimo priemonių 

planai, taip pat korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos,  

            3. paskelbti kontaktai, kur kreiptis asmenims, susidūrus su korupcijos atveju: VšĮ 

„Lazdijų ligoninė“ pasitikėjimo telefonas (8 318) 51 435, VšĮ „Lazdijų savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centras“ pasitikėjimo telefonas (8 318) 51 519 ir el. paštas  

sekretorepspc@zmail.lt,  Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas 8 800 6004 

ir Specialiųjų tyrimų tarnybos telefonas (8 5) 2 663 333, el. paštas pranesk@stt.lt , faksas (8 

5) 2 663 307. 

            4. paskelbta antikorupcinio švietimo medžiaga bei informacija apie 2015 metais 

medicinos studentų organizuotą antikorupcinę akciją „Geriausia padėka gydytojui – 

šypsena“, prie kurios prisijungė VšĮ „Lazdijų ligoninė“. Šia akcija buvo pabrėžiama, kad, 

norint padėkoti medikams, nereikia dovanų ar kitų neoficialių mokėjimų, tiesiog užtenka 

tarti „ačiū“. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ interneto 

tinklalapio tituliniame lape paskelbtas antikorupcinės akcijos šūkis „Norite padėkoti 

gydytojui? Pasakykite „Ačiū“.   

             VšĮ „Lazdijų ligoninė“ konsultacinės poliklinikos ir kitose patalpose pakabinta 

įrėminta Hipokrato priesaika, patvirtinta gydytojų parašais, ant gydytojų kabinetų durų 

priklijuoti lipdukai „Geriausia padėka gydytojui – šypsena“.   

            Užtikrinant lėšų panaudojimo skaidrumą ir finansų kontrolę, VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 

interneto svetainėje www.lazdijuligonine.lt ir VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“ interneto svetainėje www.lazdijupspc.lt paskelbtos įstaigų metinės 

veiklos ataskaitos bei kas ketvirtį skelbiamos finansinės ataskaitos, taip pat informacija apie 

teikiamas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų teikimo 

tvarką, be to, skelbiama informacija apie įstaigos darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo 

užmokestį, su viešaisiais pirkimais susijusi informacija, taip pat darbo pasiūlymai.                   

            Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitus 

tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus tikrinamu laikotarpiu 

nebuvo gauta.   

http://www.lazdijuligonine.lt/
http://www.lazdijupspc.lt/
mailto:pranesk@stt.lt
mailto:pranesk@stt.lt
http://www.lazdijuligonine.lt/
http://www.lazdijupspc.lt/
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  PRIDEDAMA:  

     1. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. VI-53 

patvirtintos Vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamavimo VšĮ 

„Lazdijų ligoninė“ tvarkos kopija, 4 lapai; 

   2. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VI-8  

patvirtinto VšĮ „Lazdijų ligoninė“ darbuotojų elgesio kodekso kopija, 7 lapai; 

   3. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vyr. gydytojo  2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. VI-6 

patvirtinto Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“ 

aprašo kopija, 8 lapai;  

   4. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-21.2 patvirtinto Viešosios įstaigos „Lazdijų 

savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vaistinių preparatų reklamos tvarkos 

aprašo kopija, 3 lapai;  

           5. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-4 patvirtinto Viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centras“ elgesio kodekso kopija, 6 lapai;  

            6. VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ vyr. gydytojo 

2015-02-09 rašto Nr. SD-45 „Dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo“ kopija, 1 lapas; 

   7. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynas, 11 lapų. 

 

  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Artūras Margelis 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Cibulskienė, tel. (8 318) 66 129, el. p. regina.cibulskiene@lazdijai.lt 
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