
  

 

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖS 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 2021 METAIS 

2022 m. vasario 7 d. 

Kaunas 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, įstaigos vadovo ar kito valdymo organo sprendimu 

(2021 m. sausio 28 d. P-73), VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą yra paskirtas VšĮ K. 

Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės specialistas darbui su žmogiškaisiais ištekliais Nerijus Benevičius. 

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės (toliau Ligoninė) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 metais parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904) (toliau – KPĮ) ir 2021 m. lapkričio 30  d. Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 2-246 dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos 

rekomendacijų tvirtinimo (Toliau Rekomendacija) nuostatomis. 

 

Eil. 

Nr. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybė (klausimai) 

Teikiama informacija 

(atsakymai) 

  TAIP NE Komentarai 

Pažymėkite X 

1. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė analizė (Rekomendacijos 10 punktas) 

1.1. 

Ar buvo užfiksuota KPĮ 2 straipsnio 10 dalyje nurodytų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų ar korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimų atvejų? 

 X 

 

Pažeidimų neužfiksuota. 

1.2. 

Ar Ligoninei suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, 

kaip jai nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi 

įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje 

ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su jo vidaus 

administravimu? 

 X Įgaliojimai nesuteikti. 
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1.3. 

Ar Ligoninės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti 

įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, nėra teisės aktų kolizijų, 

Ligoninės darbuotojams suteikti platūs įgaliojimai priimti 

sprendimus savo nuožiūra bei nėra reglamentuota kontrolės tvarka? 

 X 

Darbuotojų funkcijos ir uždaviniai 

apibrėžti aiškiai bei intensyviai 

reglamentuojami išoriniais teisės aktais, 

kolizijų neužfiksuota, platūs savarankiški 

įgaliojimai nesuteikti. 

1.4. 

Ar Ligoninės darbuotojams suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, 

licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises 

ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar 

kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio 

poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir 

priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo? 

 X Įgaliojimai nesuteikti. 

1.5. 

Ar Ligoninei suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, 

susijusius su jo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 

viešaisiais pirkimais, taip pat sprendimus administracinio 

reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, viešųjų 

paslaugų teikimo administravimo srityje, kai šie sprendimai susiję 

su kelių rūšių visuomeninių santykių reguliavimu ir (ar) kitų viešojo 

sektoriaus subjektų valdymo sritimi ar kompetencija, tačiau teisės 

aktai nenustato prievolės derinti juos su kitais viešojo sektoriaus 

subjektais ir (ar) nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto 

patvirtinimo? 

 X 

Ligoninės veikla yra vienarūšė (pirminio 

lygio ASP), sprendimai savarankiški nors 

santykinai ASP veikla yra intensyviai 

reglamentuojama išoriniais teisės aktais, 

aiškiai išreikštos  prievolės sprendimus 

derinti su kitais viešojo sektoriaus 

subjektais nėra. 

1.6. 
Ar ligoninės veikloje naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija? 
 X Nenaudojama. 

1.7. 
Ar anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta 

veiklos trūkumų 
 X Nenustatyta. 

1.8. 

Ar užfiksuoti skundai, pranešimai, pareiškimai, dėl kurių nebuvo 

pradėti ikiteisminiai tyrimai, administracinė nusižengimo byla ar 

tarnybinis patikrinimas. 

 X Neužfiksuoti. 
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1.9 

Ar Ligoninės darbuotojai interesanto atžvilgiu priima sprendimus, 

susijusius su pastarajam tenkančia materialine nauda (pavyzdžiui 

išmokų, pašalpų, paramos prašymų nagrinėjimas ir skyrimas ir 

pan.)? 

 X 

Ligoninės darbuotojų sprendimai nėra 

sietini su pacientų ir jų artimųjų, trečiųjų 

asmenų gaunama materialine nauda. 

1.10 

Ar Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai, kitos kontrolės ar 

priežiūros institucijos arba pats viešojo sektoriaus subjektas 

(Ligoninė) atliktų vidaus patikrinimų metu nustatė viešojo 

sektoriaus subjekto veiklos pažeidimų atitinkamoje srityje? 

X X 

Neplaninio vidaus medicininio audito metu 

nustatyta netinkamai ir apskaitomi NVP, 

pažeidimas pripažintas šiurkščiu, 

darbuotojas atleistas iš darbo LR DK 58 

str.3 d. 7p. pagrindais (2021 m. gegužės 7 

d. Nr. BP-57), 2021 m. gegužės 26 d. buvo 

pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-

17109-21, nutrauktas 2021 m. lapkričio 24 

d. (įsiteisėjo 2021 m. gruodžio 17 d.). 

2. Pageidautinos ir (ar) siektinos teisinių santykių būklės analizė (Rekomendacijos 16 punktas) 

2.1. 

Ar įgyvendinant įgyvendindamas aukštesnės galios teisės aktus, 

Ligoninė priėmė visus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo 

sektoriaus subjekto veiklos sritį ir (ar) procedūrą? 

X  

 

Vidaus teisės aktai priimti. 

2.2. 

Ar yra poreikis korupcijos pasireiškimo tikimybę reglamentuoti 

detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, skirtingą taikymo 

praktiką? 
 X 

 

Poreikio nėra. 

2.3. 
Ar vidaus teisės aktai dėl Ligoninės veiklos ir (ar) procedūrų, dera 

su aukštesnės teisinės galios teisės aktais. 
X  

Suderinamumas pasiekiamas kiekvieną 

dieną kontroliuojant teisės aktų pokyčius, 

bei juos nedelsiant įgyvendinat. Jei dėl 

išorinio teisės akto reikalavimo apimties, 

vidaus teisės akto parengimas užtrunka, 

išorinis teisės aktas taikomas tiesiogiai 

(2020 m. kovo 23 d. Nr. BP-29). 
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2.4. 

Ar Ligoninės priimti teisės aktai nenustato perteklinių reikalavimų 

lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai 

aiškinamos įstatymo nuostatos? 
 X 

Imperatyvūs išorinių teisės aktų 

reikalavimai nekvestionuojami, jų 

reguliuojami objektai, vidaus teisės aktais 

reguliuojami atsižvelgiant į apčiuopiamus, 

kriterijus pvz. pacientų lankymo kontrolė 

siejama su pandemine situacija t.y. ligos 

atvejų kiekiui gyventojų skaičiui. 

2.5. 
Ar įgaliojimai ir kompetencija detalizuoti Ligoninės priimtuose 

vidaus teisės aktuose? 
X  

Įgaliojimų ir tarpusavio funkcijų 

paskirstymas Ligoninės vidaus teisės 

aktuose yra aiškus ir tinkamai 

suprantamas, atitinkantis išoriniuose teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus. 

2.6. 

Ar Ligoninės darbuotojai laikosi teisės aktų reikalavimų? Ar 

darbuotojams nėra suteikti per platūs įgaliojimai veikti savo 

nuožiūra? 

X  

Ligoninės personalo pareigos yra 

apibrėžtos darbo tvarkos taisyklėse bei 

pareiginiuose nuostatuose, įgaliojimai 

nėra platūs, savarankiškumas 

kompetencijų ribose daugiau suteikiamas 

atliekant ASP paslaugų teikimą nei 

vykdant administravimo funkciją. 

2.7. 
Ar Ligoninėje atliekamos procedūros pradedamos tik esant 

teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose? 
X  

ASP paslaugos yra intensyviai 

reglamentuojamos išoriniais teisės aktais. 

Ligoninėje vykstantys procesai atitinka 

medicinos, higienos normų, aprašų 

protokolų bei kitų išorinių teisės aktų 

keliamus reikalavimus. Valstybės 

nesankcionuotų medicininių ar 

administravimo procedūrų Ligoninėje nėra 

taikoma. 

2.8. 

Ar Ligoninė, prieš pradėdama teikti ASP paslaugas, tinkamai 

įvertina paciento pateiktų dokumentų atitiktis norminių teisės aktų 

reikalavimams? 

X  

Registracijos ASP paslaugoms gauti 

momentu atliekami tik preliminarūs 

vertinimai, tačiau ASP paslaugos 

nepradedamos teikti neatlikus detalios 

procedūros, nuodugniai įvertinant tiek 



5 

 

slaugos suteikimo atitiktis TA, tiek ir 

pateikiamų dokumentų atitiktis TA. 

2.9. 

Ar pradedant teikti ASP paslaugą, Ligoninė pacientus vertina 

vienodai, nediskriminuoja ir (ar) neproteguoja kai kurių paslaugos 

gavėjų? 

X  

Ligoninės pacientams teikiamos skirtingos 

paslaugos t.y. slauga, palaikomasis 

gydymas, paliatyvi pagalba, tačiau šis 

poreikis kyla iš individualių paciento 

savybių bei neturi diskriminacijos ar 

protekcijos požymių. 

2.10. 
Ar sprendimai Ligoninei vykdant procedūras priimami laikantis 

norminiuose teisės aktuose įtvirtintų principų, kriterijų? 
X  

Ligoninėje yra užtikrinamas intensyvus 

išorinis teisinis reguliavimas, kurio 

kriterijai yra aiškūs ir objektyvūs, o juos 

įgyvendinant, ASP paslaugų gavėjai 

diskriminuojami nėra. 

2.11. 

Ar Ligoninės priimami sprendimai (jų projektai) rengiami ir 

derinami laikantis norminiuose teisės aktuose ir įstaigos vidaus 

administravimo aktuose nustatytų terminų? 

X  

Sprendimų ir (ar) jų projektų rengimo ir 

derinimo terminai atitinka išorinį bei 

vidinį teisinį reglamentavimą. 

2.12. 

Ar Ligoninės priimami sprendimai (jų projektai) tinkamai 

įforminami ir dokumentuojami, ar atitinka jiems keliamus turinio 

ir formos reikalavimus? 

X  

Ligoninės dokumentacija atitinka vidaus ir 

išorės teisės aktų keliamą formos ir turinio 

reikalavimą. 

2.13. 
Ar Ligoninėje sprendimus (jų projektus) priima tinkamus 

įgaliojimus ir kompetenciją turintys Ligoninės darbuotojai? 
X  

Ligoninės darbuotojai veikia 

vadovaudamiesi Darbo tvarkos 

taisyklėmis, Pareiginiais nuostatais, ar 

konkrečiam atvejui suteiktu rašytiniu 

įgaliojimu. Darbuotojų kvalifikacija 

kompetencijų ribose keliama nuolat. 

2.14. 
Ar Ligoninės priimti sprendimai yra objektyvūs ir vienodi visiems 

procedūros dalyviams? 
X  

Faktinėms aplinkybėms esant tapačioms 

sprendimai nesiskiria, o esant skirtingoms, 

Ligoninės priimtų sprendimų skirtumų 

turinį įtakoja faktinių aplinkybių skirtumas 

bei išorinis teisinis reglamentavimas. 
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2.15. 

Ar informacija apie Ligoninės priimtus sprendimus, kitus 

veiksmus yra viešai prieinama (jei to reikalauja norminiai teisės 

aktai)? 

X  

Pagrindiniai Ligoninės vidaus teisės 

(valdymo) aktai, reglamentuojantys 

pacientų, personalo bei materialiųjų 

išteklių srautų valdymą yra skelbiami 

Ligoninės internetinėje svetainėje. 

2.16. 
Ar tinkamai laikomasi norminių teisės aktų, Ligoninės priimtų 

sprendimų apskundimo tvarkos? 
X  

Priimant skundą ir (ar) pakeičiant, 

panaikinant sprendimą, Ligoninėje yra 

laikomais išorinio bei vidinio (Vidaus 

tvarkos taisyklės)teisinio reglamentavimo, 

interesantai diskriminuojami ir (ar) 

proteguojami nėra. 

2.17. 

Ar laikomasi norminių teisės aktų reikalavimų, susijusių su 

Ligoninėje vykdomų procedūrų perkėlimu į elektroninę erdvę, 

vieno langelio principo laikymusi teikiant administracines ar 

viešąsias paslaugas, atliekant kitus veiksmus 

X  

 

Šiuos reikalavimus Ligoninėje užtikrina 

Konsultacijų centras. 

2.18. 
Ar Ligoninėje taikomos vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos 

priemonės? 
X  

Ligoninėje taikomos vidaus kontrolės ir 

korupcijos prevencijos priemonės, yra 

pakankamos, kad būtų galima efektyviai 

identifikuoti ir užkardyti veiklos neatitiktis. 

2.19. 
Ar Ligoninės procedūrų vykdymo vidaus tvarkos aprašų laikymosi 

kontrolės sistema yra aiški, veiksminga ir efektyvi? 
X  

Procesų Ligoninėje kontrolės sistema, 

kompetencijų ribose yra grindžiama Kauno 

miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu 

Nr. A-3376 patvirtinta Ligoninės valdymo 

struktūros schema bei yra aiški, 

veiksminga ir efektyvi, viešai prieinama. 

2.20. 

Ar laikomasi vidaus kontrolės metu pastebėtų trūkumų, 

netinkamai atliktų pareigų, nevykdomų funkcijų, nepasiektų 

veiklos rodiklių, kitų klaidų ištaisymo procedūros reikalavimų ir 

(ar) tvarkos, ar užtikrinamas sisteminis kontrolės priemonių 

taikymas ir pan.? 

X  

 

Ligoninėje vykstančių procesų neatitiktys 

yra fiksuojamos, nagrinėjamos bei 

sprendimai priimami vadovaujantis vidaus 

ir išorės teisės aktų reglamentavimu. 
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3. Išvados ir pasiūlymai  (Rekomendacijos 16 punktas) 

3.1. 
Asmenys atlikę viešojo sektoriaus subjekto korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą. 
X 

Ligoninės direktoriaus 2021 m. sausio 28 

d. įsakymo Nr. P-73 pagrindais, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko 

Ligoninės specialistas darbui su 

žmogiškaisiais ištekliais Nerijus 

Benevičius. 

3.2. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu analizuotas 

laikotarpis. 
X 

2021 kalendoriniai metai. 

3.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodai. X 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas atliktas Lyginamosios analizės 

metodu, gretinant ir vertinant išorinio ir 

vidinio teisinio reguliavimo atitiktį vienas 

kitam, Ligoninėje vykstančių procesų 

faktinę atitiktį teisniam reguliavimui. 

3.4. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu analizuotos 

veiklos sritys. 
X 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo metu analizuotos veiklos sritys, 

atitinkančios Rekomendacijos 10 punkto 

bei papunkčių nuostatus. 

3.5. Korupcijos rizikos ir (ar) korupcijos rizikos veiksnių nustatymas. X Nenustatyta. 

3.6. 
Korupcijos rizikų ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar 

pašalinimo priemonės. 
X 

Užtikrinti skaidrų bei teisės (Išorinė ir 

vidinė) viršenybe pagrįstą Ligoninės 

funkcijų vykdymo organizavimą bei 

kontrolę. 

3.7. Kiti reikalingi pasiūlymai. X 

Ligoninės administracijos subjektų 

kompetencijų ribose, užtikrinti Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 3.6. punkte 

nurodytas  Korupcijos rizikų ir (ar) rizikos 

veiksnių sumažinimo ar pašalinimo 

priemones. 
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 Pastaba. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 metais talpinamas 

ligoninės internetinėje svetainėje. 

 

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo  

gydymo ligoninės direktorė       Edita Jankauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nerijus Benevičius Tel.: +370 682 02023, el. paštas: nerijus.benevicius@kgriniausligonine.lt  
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