
 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ ELEKTRĖNŲ 

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MEDICININĖS REABILITACIJOS 

SKYRIMO SRITYJE IŠVADA 

 

2021-09-28 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 

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

170 ir siekdami nustatyti VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaigos), kurios 

steigėja yra Elektrėnų savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą 

veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes 

atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas. 

Analizuojant veiklą, vertinta medicininės reabilitacijos skyrimo sritis. Ši sritis parinkta 

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 VšĮ 

Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro medicininės reabilitacijos skyrimas priskirtinas prie 

sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kadangi atitinka 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 1 p. numatytą kriterijų. 

 

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Gitana Šapranauskienė, kontaktiniai duomenys: 

el. p.: gitana.sapranauskiene@elektrenupspc.lt tel.: 852858221.  

             Analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. III ketv. pradžia iki 2021 m. II ketv. pabaiga, vertinant 

situaciją pagal analizuojamo laikotarpio galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir 

pavedimus.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Įstaigos medicininės reabilitacijos 

skyrimo srityje tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

rizikos laipsnis vertinamoje veiklos srityje buvo analizuoti šie teisės aktai, sprendimai: 

1. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2019 m. 

birželio 4 d. įsakymas Nr. (1.2) V-4 ,,Dėl šeimos gydytojo pareiginių nuostatų 

patvirtinimo“, 

2. Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus ir viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. sutartis Nr. ST-48-19(ASPĮ) 

,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis“. 

3. Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus ir viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centro direktoriaus susitarimas Nr.8 prie 2019 m. kovo 7 d. sutarties 

Nr. ST-48-19(ASPĮ), 

4. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 

V-50 ,,Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio  (antirecidyvinio) gydymo 

organizavimo“. 

 

 

 

 

 



Veiklos įgyvendinimas. 

 

Per analizuojamąjį laikotarpį Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų 

įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžta 

Vilniaus TLK direktoriaus ir viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. sutartimi Nr. ST-48-19(ASPĮ) ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis“, kurioje 

nurodyta, kad Įstaiga įsipareigoja, išduoti medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio 

(antirecidyvinio) gydymo siuntimus, atsižvelgiant į Įstaigai numatytus asignavimus šiems siuntimams 

išduoti, medicininės reabilitacijos siuntimų atranką vykdyti neviršijant kalendoriniams metams 

skiriamų asignavimų medicininei reabilitacijai, panaudojus kalendoriniams metams skiriamus 

asignavimus medicininei reabilitacijai ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidoms 

apmokėti, iš anksto derinti su TLK visų medicininės reabilitacijos siuntimų išdavimą.  

Pagal Vilniaus TLK direktoriaus ir viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos 

priežiūros centro direktoriaus susitarimo Nr.8 prie 2019 m. kovo 7 d. sutarties Nr. ST-48-19(ASPĮ), 

3 priedą, yra numatyta Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų suma, kurios Įstaiga 

negali viršyti per metų ketvirtį ir kalendorinius metus. 

Pagal Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2019 

m. birželio 4 d. įsakymu Nr. (1.2) V-4 patvirtintų ,,Šeimos gydytojo pareiginių nuostatų“ 7.9 punktą, 

šeimos gydytojo pareiga nustatyti antirecidyvinio, sveikatą grąžinančio ar reabilitacinio gydymo 

planą ir jį vykdyti. 

Analizuojamu laikotarpiu Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai priėmė 

sprendimus, susijusius, su medicininės reabilitacijos skyrimu.  

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos medicininės reabilitacijos skyrimo veikloje nebuvo 

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

teisinė atsakomybė.  

Įstaigos darbuotojų medicininės reabilitacijos skyrimo srityje nėra valstybės ar tarnybos 

paslaptį sudarančios informacijos, ši sritis nesusijusi su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir 

apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

Medicininės reabilitacijos skyrimo sritis formaliai priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. 

Korupcijos tikimybė susidaro dėl ribotų Vilniaus teritorinės ligonių kasos skiriamų lėšų medicininei 

reabilitacijai ir nesant galimybių skirti medicininę reabilitaciją visiems pacientams, kuriems ji yra 

indikuotina, šeimos gydytojui išlieka galimybė savo nuožiūra atrinkti pacientus iš turinčių vienodus 

prioritetus, kuriems skirti medicininę reabilitaciją.  

 

 

Išvados ir rekomendacijos.  

 

Atlikus Įstaigos medicininės reabilitacijos skyrimo srities atitikties Korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 str. 3 d. nustatytiems kriterijams konstatuotina, kad pagal vieną  iš septynių vertinimo 

kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos 

priežiūros centro medicininės reabilitacijos skyrimo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pastebima, kad veiklos sritis, pagal minėtą 

vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. 



Atlikus Įstaigos medicininės reabilitacijos skyrimo reglamentuojančių dokumentų vertinimą 

nustatyta, kad teisės aktuose neišsamiai reglamentuota šeimos gydytojo veikla vertintoje veiklos 

srityje, kadangi medicininei reabilitacijai yra skiriama nepakankamai lėšų, kad paslaugos būtų 

užtikrintos visiems pacientams, kuriems medicininė reabilitacija yra indikuotina. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybė medicininės reabilitacijos skyrimo srityje gali pasireikšti ne tik dėl darbuotojų, 

vykdančių funkcijas šioje veiklos srityje, neatsakingumo, nesąžiningumo, pasinaudojimo tarnybine 

padėtimi, įgaliojimų viršijimo ar kitų trečiųjų asmenų, dalyvaujančių šioje veiklos srityje, bandymų 

paveikti valstybės tarnautoją savo naudai, bet ir dėl nepakankamų lėšų šiai veiklai užtikrinti.  

Korupcijos tikimybė medicininės reabilitacijos skyrimo srityje gali būti pašalinta Vilniaus 

teritorinei ligonių kasai skiriant daugiau lėšų šios paslaugos skyrimui arba teisės aktais reglamentavus 

pacientų atranką medicininei reabilitacijai, esant vienodoms indikacijoms.  
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