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svErKATos pRrEZffinos cENTRo
DARBUOTOJU, SUSIDURUSIU SU GALIMA KORUPCINIO POBUDZIO

vIESosIos ISTAIGos vILKAvISKTo

pTRMTNES

NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLES
r SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vie5osios istaigos Vilkavi5kio pirmines sveikatos prieZiflros centro (toliau - PSPC)
darbuotojq, susidDrusiq su galima korupcinio pobfldZio nusikalstama veika, elgesio taisykles (toliau
- Taisykles) reglamentuoja, kaip privalo elgtis vie5osios istaigos Vilkavi5kio PSPC darbuotojai,
istaigos veikloje susid[rg su galima korupcinio pob[dZio nusikalstama veika arba gavg apie tai
informacijos.
2. Taisyklese vartojamos s4vokos ir jq apibreLimai:
2.1. Korupcinio pob[dZio nusikalstama veika - ky5ininkavimas ir papirkimas suprantami
taip, kaip jie apibrd/ii Lietuvos Respublikos baudZiamajame kodekse.
2.2. Vie5osios istaigos Vilkavi5kio PSPC istaigos darbuotojas (toliau - Darbuotojas)
istaigoj e pagal darbo sutarti dirbantis asmuo.
2.3.lgaliotasis darbuotojas - Darbuotojas, vie5osios istaigos VilkaviSkio PSPC vadovo
igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir kontrolg.
2.4. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos yra suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos sveikatos prieZiuros istaigq fstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatyme, Lietuvos Respublikos baudZiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDURUS SU GALIMA KORUPCINIO POBUDZIO
NUSIKALSTAMA VEIKA
3. Bet kuriq asmenU Darbuotojo atLvilgiu atliekami veiksmai, kurie galetq buti traktuojami

kaip korupcinio pobDdZio nusikalstamos veikos, fstaigos veikloje negali br-rti toleruojami, o
Darbuotojas turi aiSkiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio pobudZio
nusikalstamos veikos.
4. Darbuotojas privalo elgtis kompetentingai ir nedaryti nieko, kas padetq papirkejui
apsisprgsti. Nereikalauti ir neprovokuoti asmens duoti ky5io. Elgtis ramiai, savo atsisakym4 i5reik5ti
aiSkiai ir trumpai, vengti diskusijq.
5. Darbuotojas, esant Taisykliq 3 punkte nurodytoms aplinkybems, asmenims turi paai5kinti,
kad ir bet koks sitlymas, uZuomina ar paiadas, susijgs su korupcinio pob[dZio nusikalstamos veikos
turiniu tarp pat gali btiti traktuojamas kaip neteisdtas veiksmas ir ispeti, kad uZ ji gresia baudZiamoji
atsakomybe.
6. Asmeniui, vie5ojoje istaigoje VilkaviSkio PSPC siekiandiam gauti asmens sveikatos
prieZitros paslaugas, Darbuotojai privalo nurodyti, kad jam paslaugos yra nemokamos, jei jo
apsilankymas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymo 49 straipsnyje nustatytas
valstybes laiduojamos (nemokamos) sveikatos prieZi[ros teikimo s4lygas. Jei asmuo kreipiasi
nesilaikydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymo 49 straipsnyje nustatytq valstybes

laiduojamos (nemokamos) sveikatos prieZilros teikimo s4lygq, jam Darbuotojas turi paaiSkinti, kokia
istaigoje yra mokamq (i5 dalies mokamq) paslaugq teikimo tvarka ir nurodyti, kur jis fstaigoje gali
susipaZinti su tokia tvarka.
7. Asmeniui, kuris iSrei5ke nor4 savanori5kai (tiesiogiai ar per kitus fizinius ar juridinius
asmenis) finansi5kai ar kitokia turtine i5raiSka padekoti Darbuotojui ar vie5ajai
istaigai Vilkaviskio
PSPC uZ suteiktas paslaugas, turi b[ti paai5kinta, kad t4 jis gali padaryti tik skirdamasparamqar
Iabdarqvadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nuostatomis.
8. Jei pinigai ar kiti daiktai buvo palikti netydia, papra5yti asmens kuo greidiau juos pasiimti.
Jei asmuo, neatsiZvelgdamas i Darbuotojo priestaravim4, paai5kinim4 ir
ispejimq, ,urro veiksmais
padare galimai korupcinio pobudZio nusikalstam4 veik4, Darbuotojas turi apie tai nedelsdamas
informuoti tiesiogini vadov4 ir i5sikviesti fgaliot4ji darbuotoj4, o Siam nesant pateikti pranesim4
skubios pagalbos tamybr4 telefono numeriu 112 (pranesimo turinys 1 priedas).
-

III SKYRIUS
IGALIOTOJO DARBUOTOJO VEIKSMAI, cAvUS rRANESTMA AprE GALTMA
KORUPCTNTO poBuDzro NUSTKALSTAMA VEIKA
9' fgaliotasis darbuotojas, gavgs Zoding ar ra5yting informacij4 (toliau - pranesimas) apie
galim4 korupcinio pobrldZio nusikalstam4 veik4:
9.1. nuvykgs i viet4, iSsiaiSkina asmens ketinimus, jei galimai korupcinio pobtdZio
nusikalstama veika tebevykdoma, ivertina rizikq. Asmenys, teikdami ky5i darbo funkcijqatlikimo
metu, siekia paveikti sprendimus, tikedamiesi jiems palankaus sprendimo, todel turi buti vertinami
kaip potencialus paZeidejai, o jq duodamas ky5io dalykas turi blti tinkamai ivertintas. Visais atvejais
I sp ej a galimq ky 5 i o dav dj E ap ie gre s i an diE b audLiam4j 4 ats akomyb g ;
9.2. ivertings pranesimo turini ir nustatgs galim4 korupcinio pobrldZio nusikalstam4 veik4,
nedelsdamas informuoja istaigos vadov4 ir susisiekia skubios pagalbos tarnybq telefono numeriu 1 l2
bei imasi visq priemoniq galimai nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti:
9.2.L informuojakySio davejq,kad jis tures palaukti, kol atvyks policijos pareigunai. Jei ky5io
davejas pasi5alino i5 ir,ykio vietos, vis4 informacij4 perduoda atvykusiems policijos pareigunams;
9.2.2.jei imanoma, nustato ky5io dalyk4 - koks tai daiktas, jei pinigai - kiek ir kokiq kupi[rq,
koks jq nominalas, kokia valiuta, kiekis, i k4 fdeta, ipakuota (pvz.,i mai5eli, vok4 ir pan.), su kokiais
dokumentais ar daiktais pateiktas ir kitus svarbius poZymius. Svarbu tai, kada tiksliai ir kur buvo
idetas / paliktas ky5is (pvz., atnestuose dokumentuose, kabinete ant stalo ar po stalu ir pan.);
9.2.3. imasi priemoniq galimai ivykio vietai apsaugoti iki atvyks policijos pareig[nai. Jeigu
pinigai, daiktai buvo palikti ant stalo, iki5ti i staldiq ar numesti ant Zemes, rasti automobilyje, drabuii4
ki5endse, palikti juos ten, kur yra, Neliesti rankomis (negalima perskaidiuoti pinigq kupi[rq) ir
stengtis uZtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko neliestq. Svarbu paduot4 kySi laikyti papirkejui
matomoje, bet nepasiekiamoje vietoje (siekiant, kad jis nebltq sunaikintas) iki atvyks policijos
pareiglnai. NepaZeidZiant asmens privataus gyvenimo neliediamybes galima ivyki fiksuoti garso ar
vaizdo ira5u,
9.2.4. jei yra asmenq, kurie galejo matyti galim4 papirkimo ar bandymo papirkti faktq,
uZsiraSyti jq duomenis (vardas, pavarde) ir kontaktinius duomenis (kuriais butq galima susisiekti),
esant galimybei papra5yti palaukti, kol atvyks policijos pareigflnai;
9.3. ivertings prane5imo turinf ir nustatgs, kad nepadaryta galima korupcinio pobudZio
nusikalstama veika arba asmuo po Darbuotojo ir [galiotojo asmens ispejimo apie baudliamq1
atsakomybg atsisake tolimesniq galimai nusikalstamq veiksmq ir nekilo jokiq pasekmiq, nedelsiant
informuoja istaigos vadov4, pateikdamas uZpildyt4 PraneSim4 apie galimai padaryt1 korupcinio
pobtdZio nusikalstam4 veik4 (2 priedas).
10. fgaliotas darbuotojas iki atryks policijos pareigrlnai ra5tu uZpildo Prane5im4 apie galimai
padaryt4 korupcinio pob[dZio nusikalstam1 veikE (2 priedas), instruktuoja Darbuotoj4 apie
tolimesniq veiksmq eig4.

11. Atqrkus policijos pareig[nams {galiotas darbuotojas uZtikrina pagalbq pareigtinams
atliekant aplinkybiq tyrim4 ir bendradarbiauja su tyrim4 atliekandiais pareigfinais.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. [galiotasis darbuotojas privalo per 5 darbo dienas informuoti atsiqsdamas 2 priede
nurodyt4 form4, su nuasmenintais duomenimis:
12.I. apie Taisykliq 9.2papwktyje nurodyt4 atvejiLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau - Sveikatos apsaugos ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyriq elektroniniu
pa5tu pranesk@q@ft ir Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamybQ (toliau STT) elektroniniu
pa5tu pranesk@stt.lt:
12.2. apie Taisykliq 9.3 papunktyje nurodyt4 atveji Sveikatos apsaugos ministerijos
Antikorupcij os ir atitikties skyriq elektroniniu paStu pranesk@sam.1t.
13. Sveikatos apsaugos ministerija pateiktus duomenis naudoja statistines analizes ir
vertinimo tikslais.
14. Valstybes tarnautojui prilyginti vieiosios istaigos Vilkavi5kio PSPC darbuotojai,
vykdydami savo pareigq, numatyt4 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 10r
straipsnyje, privalo per imanomai trumpiausi4 laik4 nuo suZinojimo apie korupcinio pob[dZio
nusikalstam4 veik4 momento praneSti Lietuvos Respublikos prokuraturai, Specialiqjq tyrimq t arnybai
arba ikiteisminio tyrimo istaigai apie jam Linomqkorupcinio pobudZio nusikalstam4 veik4, i5skyrus
veik4, kuri4 galbut padare jo artimieji giminaidiai ar Seimos nariai,jei jis gavo duomenq, liudijandiq
Sios veikos padarym4, arba pats stebejo ar kitaip f,rksavo Sios veikos padarym4 ir jei teises aktuose
nera numatyta prane5tino s informacij os atskleidimo riboj imq.
i5. Su Taisyklemis visi istaigos Darbuotojai supaZindinami per DVS sistem4.
16. {galiotasis darbuotojas pravesdamas antikorupcinius ar kitus mokymus primena
Darbuotoj ams Taisykliq tvark4.
17. Vie5osios istaigos Vilkavi5kio PSPC vadovas privalo uZtikrinti, kad fstaigos patalpose
(vietose, kur istaigos lankytojq srautas didZiausias) bUtq viesai paskelbtos Taisykles, nurodyta
galimybe asmenims ir Darbuotojams, susid[rusiems su galima korupcinio pobldZio nusikalstama

veika, skambinti skubios pagalbos tamybq telefono numeriu

ll2,

istaigos praneSimq ir
informaciniuose stenduose butq i5kabinta STT parengta atmintind su paai5kinimais del pareigos
prane5ti apie korupcinio pobfidZio nusikalstamas veikas ir patvirtinto pranesimo apie korupcinio
pobldZio teises paLeidim4 forma, nurodyti fgaliotojo darbuotojo kontaktai (telefonas, el. pa5to
adresas, kabineto numeris).

Vie5osios istaigos Vilkavi5kio PSPC
darbuotojq, susid[rusiq su galima
korupcinio pobfdZio nusikalstama
veika, elgesio taisykliq
1 priedas

PRANESIMO TURINYS
SKUBIOS PAGALBOS TARNYBU TELEFONO NUMERIU 112
APIE GALIMAI PADARYTA KORUPCINIO POBUDZIO NUSIKALSTAMA VEIKA
kiek laiko (kada) ivyko arba tebevyksta veika (;wz.: reikalaujama atnesti ky5i,
ky5io dalykas dar neperduotas ir kt.).
2. Nurodyti planuojamos, vykdomos ar ivykdyos galimos korupcinio pobDdZio
1. PrieS

nusikalstamos veikos padarymo viet4: adres4, istaigos pavadinim4, skyriaus pavadinimq kabinet4 ir kt.

3. Planuojandio ar vykdandio galim4 korupcinio pobudZio nusikalstam4 veikE asmens
duomenys (vardas, pavarde). Kur Siuo metu yra n gali buti Sis asmuo (pvz.: vietoje, iS gydymo
istaigos pasi5alino ir pan.). Nurodyti kitas aplinkybes, galindias padeti identifikuoti Siuos asmenis bei
asmenis, galindius suteikti reikSmingos informacijos apie planuojamos, daromos ar padarytos galimos
korupcinio pobDdZio nusikalstamos veikos aplinkybes.

4. Asmens duomenys (vardas, pavarde) ir pareigos, kuriam sitlomas ar duotas ky5is
(vadovas, padalinio vadovas, specialistas ar kt.).
5. Koks ky5io dalykas (pinigai, vokas su nenustatytu turiniu, meno kurinys, nuolaidq
kuponas, kt.). Jei imanoma nustatyti vizualiai, neliediant kySio dalyko, nurodyti jo galim4 turting
vertg.

6'

Prane5andio asmens apie planuojamq, daromE ar padarytq galim4 korupcinio
pobDdZio nusikalstam4veik4 duomenys (vardas, pavarde), pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono
numeris, jei skiriais nuo telefono numerio, kuriuo pranesama apie nusikalstam4 veik4).

Jei ky5io dalykas ne pinigai (daiktai, dovanq dekiai, maisto produktai, gerimai ar kitos vertybds,
si[lomos nemokamos paslaugos, nuolaidos ir kt.) trumpas apibudinimas.

2'

Kas padare galim4 korupcinio pobDdZio nusikalstam4 veik4? Kokie galejo
dar ant galimai korupcinio pobldZio nusikal stam q v eikq?

btti

asmens

motyvai

3. Galimos korupcinio pobDdZio nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, budas, ky5io
dalyko trumpas apibUdinimas, vieta, kurioje palikta (voke, ant stalo, tarp dokumentq, kt.) ir
kitos aplinkybes.

Vardas ir pavarde
Darboviete (pitdom4 jei

padare

Darbuoto.jas)

Pareigos (pildom4 jei

padare

Darbuotoias)

Kontaktinia duomenys
4. Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant galimai korupcinio pobfldZio
nusikalstam4 veik4? Jei taip, nurodykite, kas jie.

5. Ar yra kitq asmenq ar Darbuotojq, Zinojusiq ar Linandl4 apie planuoj amq, daromq ar
padarytq galimai korupcinio pob[dZio nusikalstam4veikq? Jei taip, pateikite jq kontaktinius
duomenis.

Duomen)rs apie galimai korupcinio pobudZio nusikaistarn4 veik4 madiusi asmeni ar asmenis
Vardas ir pavarde
Pareigos (Darbuotojo)
Darboviete (Darbuorojo)
Telefono Nr.
El. pa5tas

6. Kada galimai korupcinio pobldZio nusikalstama veika buvo padaryta ir kada apie tai
suZinoj ote arba pastebej ote?

7. Galimai korupcinio pobldZio

nusikalstam4 veik4 pagrindLiantys duomenys (dokumentai,
garso, vaizdo ira5ai, nuotraukos, galim4 nusikalstam4 veik4 patvirtinandios kompiuterio ekrano
langq kopijos, Zinutes, elektroninio pa5to prane5imq vaizdai,nuorodos i vie5ojoje erdveje esandiq
informacij4 ir t. t.):
Yra

T

Nera

I

Perduotapolicijai I

8. Pranesimas pasitvirtino

Neperduota

policijai

tr

f_l

Prane5imas nepasitvirtino

9. Priimtas sprendimas pagal

Priimtas sprendimas pagal
Taisykliq 9.3

Taisykliq 9.2punktq

Data

tr

I

punkt4 n

ParaSas

