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DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIENODOS PRAKTIKOS FORMAVIMO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau Ministerija) pradeda formuoti sveikatos priežiūros įstaigų vienodą praktiką korupcijos prevencijos
srityje.
Ministerija siekia korupcijos prevencijos praktikos suvienodinimo Ministerijai pavaldžiose
įstaigose. Siunčiame pirmąją rekomendaciją.
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Sveikatos apsaugos viceministre

N. Buinickienė, tel. (8 52) 66 1495, el. p. nadezda.buinickiene@sam.lt

Kristina Garuolienė

ANTIKORUPCINĖS PRIEMONĖS:
VIENODOS PRAKTIKOS FORMAVIMAS

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas
KODĖL SVARBU?
Reikalavimas nustatytas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu. Jūsų
pateikta delkaracija įrodo Jūsų pagarbą valstybei ir jos piliečiams - mokesčių mokėtojams, Jūsų pritarimą
teisės aktų reikalavimams, lojalumą valstybei. Asmeninę savigarbą prieš valstybės piliečius - atvirai ir
skaidriai deklaruoti interesus.

KĄ SAKO TYRIMAI, STEBĖSENA?
Stebėsenos rezultatai rodo, kad SP[ darbuotojai vengia pateikti ar atnaujinti deklaracijas. Užpildomi tik
tituliniai lapai. Yra pasitaikančių netikslumų. Nuslepiami duomenys. Tai sąlygoja didesnį teisėsaugos
institucijų susidomėjimą realia situacija.

KAS TURI DE KLARUOTI?

t
Deklaruoti turi visi SPĮ specialistai: vyr. gydytojai, gydytojai,odontologai, farmacijos specialistai. Taip pat
kiti - „administracinius įgaliojimus" turintys asmenys: vyr.buhalteriai, skyrių vedėjai.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja deklaruoti viešuosius ir
privačius interesus:
- asmenims, dirbantiems valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintiems
administravimo įgaliojimus;
- asmenims, dirbantiems viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės
ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintiems administravimo įgaliojimus;
gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse,
kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise
priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją;
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2
balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovams
ir vadovų pavaduotojams, taip pat kiti asmenims, turintiems viešojo administravimo įgaliojimus.

KADA TURI DE KLARUOTI?
Deklaracija pateikiama per 1 mėnesį nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Deklaracija
tikslinama per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo. Jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių gali
kilti interesų konfliktas - deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją pildyti nedelsdamas - bet ne vėliau
kaip per 7 kalendorines dienas po tokių aplinkybių paaiškėjimo. Pretendentai į pareigas taip pat turi
deklaruoti interesus.

KUR DEKLARUOTI?
Deklaracijos pildomos ir teikiamos VMI ED S priem onėmis.

ANTIKORUPCINĖS PRIEMONĖS:
VIENODOS PRAKTIKOS FORMAVIMAS

KOKIE SANDORIAI TURI BŪ TI DE KLARUOJAMI?
Didesni negu 3000 eurų, sudaryti per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, ir kiti - galiojantys.

KOKIOS DOVANOS TURI BŪ TI DE KLARUOJAMOS?
Dovanos, gautos per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų
vertė didesnė, negu 150 eurų. Reprezentacinių dovanų (lankstinukų, kalendorių, knygų su atributika
(sumai iki 30 eurų) ir gautų pagal tarptautinį protokolą dovanų deklaruoti nereikia.

KUR GALIU G AUTI KO MPETETINGĄ KONSULTACIJĄ PILDANT DEKLARACIJĄ?
Valstybinė tarnybinės etikos komisija - Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, teL: (8 5) 212 4396, el. p.
vtek@vtek.lt. http://www.vtek.lt

Parengė: Sveikatos apsaugos ministerija
Tel. pastaboms ir pasiūlymams: +370 5 266 1495
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• SAM pavaldžios" biudžetinės viešojo administravimo įstaigos i
;f
Lietuvos bioetikos komitetas (LBK) (E. Gefenas)
Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM (NTB) (A.Būziuvienė)
Radiacinės saugos centras (RSC) (A. Mastauskas)
SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) (V. Gailius)
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (VASPVT)
("N.Ribokienė)
Valstybinė ligonių kasa prie SAM (VLK) (A.Baliukevičius)
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM (VVKT) (G. Barcys)
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM (G.Nariūnas)
v
SAM pavaldžios biudžetinės įstaigos
Higienos institutas (HI) (R. Jankauskas)
Lietuvos medicinos biblioteka (LMB) (S. Kocienė)
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) (V.Zimnickas)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (SPFSKC) (J. Ruolia)
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) (R. Sabaliauskas)
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) (S. Čaplinskas)
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM (VTPT) (V. Martinkienė)
Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC) (0. Davidonienė)
Vilniaus priklausomybės ligų centras (VPLC) (E. Subata)
Kauno apskrities priklausomybės ligų centras (KAPLC) (T.Zikaras)
Klaipėdos priklausomybes ligų centras (KPLC) (L.Andrikis)
Panevėžio priklausomybės ligų centras (PPLC) (N.Sinkūnienė)
Šiaulių priklausomybės ligų centras (ŠPLC) (P.Zevertas)
Valstybinė teismo medicinos tarnyba (VTMT) (R.Raudys)
SAM pavaldžios viešosios sveikatos priežiūros įstaigos
_= .
VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė (ATL) (R. Radivonas)
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (KKL) (G. Abeciūnas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos (KK) (R. Jurkevičius)
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė (KJL) (J. Sąlyga)
VšĮ Nacionalinis kraujo centras (NKC) (J. Bikulčienė)
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (PRL) (V. Biskys)
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos Gintaras" (PVRSPG) (K. Speičys)
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė (KL) (L. Vitkus)
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (RKL) (R, Sakalauskas)
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (RPL) (I. Dorošas)
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (RŠL) (V. Makštutienė)
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL) (V. Mačiulis)
VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (RVUL) (A. Pamerneckas)
VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė" (RPL) (A. Liausėdas)
VšĮ „Vilniaus gimdymo namai" (VGN) (K. Mačiulienė)
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VULSK.) (K. Strupas)
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika (VULŽK) (A. Pūrienė)
SAM pavaldžios kitos įstaigos rf —
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• UAB „Universiteto vaistinė" (UV) (R. Losinskaja)
• VšĮ „Pušyno kelias" (PK) (V. Dumbrovas)
• Narkotikų, tabako ir alkoholio kontroles departamentas (NTAKD) (I. Juozapavičienė)
Rodyklę užpildė
(parašas)

LR Sveikatos apsaugos ministerija
Keruotuos DrevuniMins
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^ EI. paštas
lbek@bioetika.sam.lt
info@transplantaciia.lt
rscf&rsc.lt;
info@essc.sam.lt
vasn vt@vasovt.eov.lt:
vlk@vlk.lt:
vvkt@wkt.lt:
info@nvsc.lt
institutas@hi.lt:
direktore(2).Imh.1t:
nvspl@nvspl.lt:
centras@sdtsc.lt:
smlpc@smlpc.lt:
ulac@ulac.lt:
info@vtpt.lt:
info@vpsc.lt:
vnlc@vnlc.lt:
info@kaplc.lt:
knlc@kolc.lt:
info@Dolc.lt
info@snlc.lt:
rastine@.vtmt.\t:
info@alvtub.lt:
2kkl@medi.lt:
rastine@kaunoklinikos.lt:
jwlie@įuriip,H.
nkcadministraciia@krauiodonorvste.lt:
nalansa@nrl.lt:
administraciia@nalaneossintaras.lt:
info@kaunolisonine.lt:
info@,kaUt'info@Daneveziolifnnine.lt:
info@siauliulisonine.lt:
nsichiatriia@rvDl.lt:
rvul@rvul.lt:
info(o>rpl.lt:
info@vsn.lt:
info@santa.lt:
administratorius@zalpirioklinika.lt:
universv@takas.lt:
info@ousvnokelias.lt
ntakd@ntakd.lt

