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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALSTYBINĖJE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI
TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
2020 METŲ ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

1 UŽDAVINYS
VYKDYTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO KONTROLĘ

1.

Kontroliuoti ir koordinuoti
korupcijos
prevencijos
programos įgyvendinimą,
prireikus teikti pasiūlymus
VASPVT direktoriui dėl
jos tikslinimo.

Asmuo, atsakingas
už
korupcijos
prevencijos
ir
kontrolės vykdymą

2.

Asmeniui, atsakingam už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą, teikti
informaciją
apie
konkrečių
korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo priemonių
vykdymą

Konkrečių
korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių
vykdytojai

3.

Pranešimus
(informaciją) teikti
kasmet, ne vėliau
kaip iki kitų metų
sausio 5 d.

Informaciją
apie
konkrečių
korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių
vykdymą
teikti
kasmet, ne vėliau
kaip iki gruodžio 31
d.
Teikti raštišką pranešimą Asmuo, atsakingas Pranešimus
apie konkrečių (tikslinių) už
korupcijos (informaciją) teikti
priemonių,
nurodytų prevencijos
ir pasibaigus
Šakinės
korupcijos kontrolės vykdymą kiekvieniems
prevencijos
sveikatos
kalendoriniams

Savalaikė priemonių Pranešimų ir pasiūlymų Pateiktas pranešimas
vykdymo
kontrolė skaičius
užtikrins
priemonių
vykdymą nustatytais
terminais
Savalaikė priemonių Pranešimų ir pasiūlymų Pateikta
vykdymo
kontrolė skaičius
apie
užtikrins
priemonių
vykdymą
vykdymą nustatytais
terminais

Savalaikė priemonių Pranešimų ir pasiūlymų
vykdymo
kontrolė skaičius
užtikrins
priemonių
vykdymą nustatytais
terminais

informacija
priemonių

2
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

priežiūros
sistemoje
programos įgyvendinimo
2020–2022 m. priemonių
plane vykdymą Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Antikorupcijos ir atitikties
skyriui.

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

metams, ne vėliau
kaip per 7 darbo
dienas pasibaigus
kalendoriniams
metams

2 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
4.

Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
VASPVT
ir
išskirti
veiklos sritis, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė

Asmuo, atsakingas Kiekvienų
už
korupcijos III ketvirtis
prevencijos
ir
kontrolės vykdymą

5.

Pateikti medžiagą dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės Sveikatos

Asmuo, atsakingas
už korupcijos

metų Nustatytos konkrečios Parengta
korupcijos
veiklos sritys, kuriose pasireiškimo tikimybės
galima
korupcijos įvertinimo medžiaga
pasireiškimo tikimybė

Kiekvienų metų III
ketvirtis

Pateikta medžiaga dėl Pateiktas korupcijos
korupcijos
pasireiškimo tikimybės
vertinimo aprašymas ir

Parengtas Korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymas Sveikatos
priežiūros technologijų,
susijusių su medicinos
priemonėmis
(prietaisais) vertinimo ir
Brangioms
sveikatos
priežiūros
technologijoms
priskiriamų medicinos
priemonių
(prietaisų)
valdymo
srityse
ir
motyvuota išvada
Paskelbta
https://vaspvt.gov.lt/nod
e/809
Pateikta Sveikatos
apsaugos ministerijos
Antikorupcijos ir

3
Eil.
Nr.

6.

Priemonės pavadinimas

apsaugos ministerijos
Antikorupcijos ir atitikties
skyriui
Atlikus
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymą ir nustačius
korupcijos
rizikos
veiksnius, parengti ir
pateikti direktoriui tvirtinti
nustatytų
korupcijos
rizikos veiksnių šalinimo
priemonių planą, nurodant
asmenis, atsakingus už
priemonių vykdymą

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

įstaigos vadovo
patvirtinta motyvuota
išvada
Asmuo, atsakingas Per 20 darbo dienų Nustatytos neatitikimų Parengtas ir patvirtintas
už
korupcijos parengus
šalinimo priemonės ir planas
prevencijos
ir korupcijos
VASPVT direktoriaus
kontrolės vykdymą pasireiškimo
patvirtintas korupcijos
tikimybės
rizikos
veiksnių
įvertinimo
pašalinimo
ar
medžiagą
ir mažinimo planas
patvirtinus
motyvuotą išvadą
prevencijos ir
kontrolės vykdymą

pasireiškimo
tikimybės nustatymo

Pasiekti rezultatai

atitikties skyriui 202008-10 raštu Nr. D27705-(1.11.)
VASPVT direktoriaus
2021 m. sausio 6 d.
įsakymu Nr. T1-47
patviritintas Korupcijos
pasireiškimo tikimybės
Sveikatos
priežiūros
technologijų, susijusių
su
medicinos
priemonėmis
(prietaisais) vertinimo ir
Brangioms
sveikatos
priežiūros
technologijoms
priskiriamų medicinos
priemonių
(prietaisų)
valdymo srityse rizikos
veiksnių
pašalinimo
priemonių
bei
priemonių, kurių būtina
imtis
korupcijos
tikimybei šiose srityse
šalinti, planas.
Paskelbta

https://vaspvt.gov.lt/nod
e/809
3 UŽDAVINYS
VYKDYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ

4
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

7.

VASPVT
direktoriaus
įsakymu
tvirtinamų
norminių teisės aktų
projektų,
jeigu jais
numatoma
reguliuoti
visuomeninius santykius,
nurodytus
Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 8
straipsnio
1
dalyje,
antikorupcinio vertinimo
atlikimas
VASPVT
direktoriaus
įsakymu
tvirtinamų
norminių
teisės
aktų
projektų
ir
jų
antikorupcinio vertinimo
pažymų skelbimas Teisės
aktų
informacinėje
sistemoje
(TAIS).
Antikorupcinio vertinimo
pažymos skelbiamos kaip
atskiras teisės akto projekto
lydimasis dokumentas ir
yra
priskiriamos
dokumentų
rūšiai
–
„Antikorupcinio vertinimo
išvada“

8.

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Asmuo, atsakingas Teisės akto rengėjui
už
korupcijos parengus teisės akto
prevencijos
ir projektą
kontrolės vykdymą
VASPVT

Pašalintos prielaidos
korupcijos
pasireiškimui,
skaidresni teisės aktų
projektai

Parengtų teisės aktų
projektų antikorupcinių
vertinimų pažymų
skaičius

Asmuo, atsakingas Parengus
už
korupcijos antikorupcinio
prevencijos
ir vertinimo pažymą
kontrolės vykdymą
VASPVT

Pašalintos prielaidos Vertintų teisės aktų
korupcijos
projektų paskelbtų
pasireiškimui,
TAIS skaičius
skaidresni teisės aktų
projektai

4 UŽDAVINYS
DIDINTI VASPVT VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI

Pasiekti rezultatai

Nebuvo tvirtinamų
norminių teisės aktų
projektų

Nebuvo tvirtinamų
norminių teisės aktų
projektų

5
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

9.

VASPVT interneto
svetainėje
skelbti
informaciją
apie
pacientų teises ir
pareigas.

Pacientų
teisių
priežiūros skyrius

Įvykdymo terminas

Nuolat,
poreikį

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

pagal Didesnė informacijos Nuolatinis informacijos
pacientams ir visai atnaujinimas, aktualios
visuomenei sklaida, informacijos viešinimas
didesnis pacientų ir
visuomenės
sąmoningumas
sveikatos priežiūros
srityje bei didesnis
VASPVT
atskaitingumas
visuomenei

Paskelbta informacija
VASPVT
interneto
svetainėje
https://vaspvt.gov.lt/nod
e/1197

5 UŽDAVINYS
ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKOS PRIEŽIŪROS EFEKTYVINIMAS
10.

11.

Atlikti asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, kurioms
buvo
išduotos
odontologinės priežiūros
(pagalbos)
įstaigos
licencijos, suteikiančios
teisę teikti odontologinės
priežiūros (pagalbos) ir
burnos
priežiūros
paslaugas,
licencijuojamos veiklos
sąlygų
laikymosi
priežiūrą.
Atlikti patikrinimo ir
korekcinius
veiksmus
siekiant užtikrinti, kad
Licencijų informacinėje
sistemoje
bei
SAM

Įstaigų
skyrius

vertinimo 2020 m. – 162 Užtikrintas teisės aktų,
įstaigų;
reglamentuojančių
2021 m. – 470 licencijuojamos
įstaigų;
veiklos
sąlygas,
2022 m. – 490 laikymąsis
įstaigų.

Duomenų
ir Iki 2021 m. birželio
dokumentų
30 d.
valdymo
skyrius
kartu su Įstaigų
vertinimo
ir

Įstaigų, kurioms atlikta
licencijuojamos veiklos
sąlygų
laikymosi
priežiūra, skaičius pagal
metus

Sukaupta vienoda
Licencijų
tiksli informacija.
informacinėje
sistemoje bei SAM
valdomuose

Atlikta planinė 162
įstaigų,
teikiančių
odontologinės
priežiūros
(pagalbos)
paslaugas,
licencijuojamos veiklos
sąlygų
laikymosi
priežiūra

ir Atlikti patikrinimo ir
korekciniai veiksmai
sistemose ir registruose
atsižvelgiant į šiuos
veiksmus:

6
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

valdomuose registruose ir Specialistų
informacinėse sistemose licencijavimo
būtų vienoda ir tiksli skyriais
informacija
apie
odontologams,
burnos
priežiūros specialistams
bei
odontologinės
priežiūros (pagalbos) ir
burnos
priežiūros
paslaugas
teikiančioms
įstaigoms
išduotas
licencijas.

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

registruose
ir
informacinėse
sistemose kaupiama
vienoda
ir
tiksli
informacija
apie
odontologams, burnos
priežiūros
specialistams
bei
odontologinės
priežiūros (pagalbos)
ir burnos priežiūros
paslaugas
teikiančioms įstaigoms
išduotas licencijas.

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

patikslinti visų planine
tvarka patikrintų 162
įstaigų duomenys;
Įvesti ir patikslinti 404
įstaigų, kurioms buvo
išduotos ar patikslintos
licencijos
odontologinės
priežiūros (pagalbos)
paslaugoms teikti,
duomenys
Gavus duomenis iš
VMI apie galimai
nevykdančias veiklos
įstaigas sustabdyta 70
įstaigų licencijų.
Gavus duomenis iš
VLK priimti sprendimai
sustabdyti 217 ir
panaikinti 35 įstaigų
licencijas.
Patikslinti 625
odontologijos praktikos
ir burnos priežiūros
praktikos specialistų
duomenys atlikus jų
licencijuojamos veiklos
priežiūrą

6 UŽDAVINYS
VASPVT VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SĄMONINGUMO UGDYMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE

7
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų dalyvavimas
organizuojamuose
korupcijos prevencijos
temomis mokymuose ar
konferencijose
(ne
mažiau
10
proc.
darbuotojų)

Dalyvavo 6 valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai (ne mažiau
kaip
10
proc.
darbuotojų)

12.

VASPVT
valstybės Vyr.
specialistas Nuolat
tarnautojų ir darbuotojų atsakingas
už
dalyvavimas mokymuose personalą
korupcijos
prevencijos
klausimais,
taip
formuojant
korupcijai
atsparią aplinką

Didesnis
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
sąmoningumas
korupcijos prevencijos
klausimais

13.

Asmuo, atsakingo už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
VASPVT
dalyvavimas
mokymuose
korupcijos
prevencijos klausimais

Padidėjęs
Asmens, Ne mažiau kaip 1 kartą Dalyvauta
vienuose
atsakingo
už kasmet
STT
organizuotuose
korupcijos prevencijos
mokymuose
ir kontrolės vykdymą
VASPVT,
sąmoningumas
korupcijos prevencijos
klausimais

Asmuo, atsakingas Nuolat
už
korupcijos
prevencijos
ir
kontrolės vykdymą
VASPVT

7 UŽDAVINYS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRINIMAS
14.

Atlikti
VASPVT
vykdomų
pirkimų
stebėseną pagal nurodytus
Viešųjų pirkimų tarnybos
rekomenduojamus
pirkimų
vertinimo
rodiklius, juos adaptuoti ir
paviešinti savo interneto
svetainėje ne mažiau kaip
keturis
rodiklius
vadovaujantis
Lietuvos
sveikatos
apsaugos

VASPVT
Iki 2021 m. kovo
direktoriaus 2020 31 d.
m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. T11828
paskirtas
asmuo

VASPVT vykdomų
viešųjų
pirkimų
vertinimo
rodiklių
viešinimas
įstaigos
interneto
svetainėje
(paskelbti ne mažiau
kaip keturi pirkimų
vertinimo rodikliai).

Skaidrūs,
efektyvūs Neataskaitinio
VASPVT
vykdomi laikotarpio priemonė
viešieji
pirkimai,
racionalus
lėšų
naudojimas.

8
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

ministro 2020 m. liepos 14
d. įsakymu Nr. V-1651
„Dėl pirkimų vykdytojų
sveikatos
priežiūros
sistemoje viešųjų pirkimų
vertinimo
rodiklių
paviešinimo“.
15.

Atlikti Lietuvos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m.
liepos 14 d. įsakymo Nr.
V-1651 „Dėl pirkimų
vykdytojų
sveikatos
priežiūros
sistemoje
viešųjų pirkimų vertinimo
rodiklių
paviešinimo“
1.1.1.–1.1.4.
papunkčiuose nurodytose
užpildytose
formose
pateiktos
informacijos
analizę ir išvadas bei
siūlymus dėl pirkimų
stebėsenos
rodiklių
tobulinimo,
korupcijos
prevencijos
veiklos
skaidrumo
didinimo
pateikti įstaigos vadovui
ar jo įgaliotam asmeniui
ne rečiau kaip du kartus
per kalendorinius metus.

VASPVT
Nuolat
direktoriaus 2020
m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. T11828
paskirtas
asmuo

Pateiktos
įstaigos Pateiktų išvadų
vadovui ar jo įgaliotam skaičius.
asmeniui ne mažiau
nei dvi išvados bei
siūlymai dėl pirkimų
stebėsenos
rodiklių
tobulinimo, korupcijos
prevencijos
veiklos
skaidrumo didinimo
(2021 m. – 2 vnt., 2022
– 2 vnt.)

8 UŽDAVINYS
TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS

Neataskaitinio
laikotarpio priemonė

9
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

16.

Patvirtinti
(patikslinti)
VASPVT pareigų, kurias
einantys asmenys privalo
deklaruoti
privačius
interesus, sąrašą.

17.

Parengti dovanų, taip pat
reprezentacijai
skirtų
dovanų
perdavimo,
vertinimo, registravimo,
saugojimo ir eksponavimo
tvarkos aprašą.

Atsakingas (-i) VASPVT
skyrius (-iai) ar
darbuotojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pasiekti rezultatai

VASPVT
valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
už
dirbančių pagal darbo
sutartį, privačių interesų
deklaravimo,
nusišalinimo
ir
nušalinimo
tvarkos
apraše,
patvirtintame
VASPVT direktoriaus
2019 m. gruodžio 19 d.
Įsakyme Nr. T1-2007,
nustatyta, kad privačiu
interesus deklaruoti turi
visi VASPVT valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai,
išskyrus
Teisės ir
bendrųjų
vyresniojo specialisto
ūkio reikalams pareigas
einantį asmenį.
Reglamentavimas
tinkamas, poreikio jį
tikslinti nėra
Asmuo, atsakingas Iki 2021 m. kovo 31 Sumažinta korupcijos Įdiegtas
vieningas Neataskaitinio
už korupcijos
d.
pasireiškimo įstaigoje elgesio standartas
laikotarpio priemonė
prevencijos ir
tikimybė
kontrolės vykdymą
VASPVT
vyriausiasis
specialistas,
atsakingas
personalą

Iki
2020
gruodžio 31 d.

m. Padidintas VASPVT
dirbančių
asmenų
patikimumas,
viešumas
ir
skaidrumas

_________________________________________________

Patvirtintas
(patikslintas) VASPVT
pareigų, kurias einantys
asmenys
privalo
deklaruoti
privačius
interesus, sąrašas

