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Vadovaujantis Nacionalinio vėžio instituto (toliau – NVI) direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. R8-357 patvirtintos Nacionalinio vėžio instituto korupcijos prevencijos 2021-2023 

metų programos (toliau – Korupcijos prevencijos programa) 16 punktu, Korupcijos prevencijos 

užtikrinimo komisija teikia informaciją apie vykdytas 2021 metų Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemones. 

 

Buvo įgyvendintos šios 2021 metų korupcijos prevencijos priemonės: 

1. Siekiant efektyvinti ir stiprinti korupcijos prevenciją ir antikorupcinės aplinkos kūrimą: 

1.1. Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija atliko Nacionalinio vėžio instituto mažos 

vertės viešųjų pirkimų srities antikorupcinę analizę ir vertinimą. Vertinimo metu nustatyta, kad 

Viešųjų pirkimų taisyklės nenumato prievolės motyvuotai (racionaliai) pagrįsti kiekvieno pirkimo 

būtinumą, nenustato tvarkos, kaip turi būti įvertinama, ar viešųjų pirkimų poreikis gali būti 

patenkintas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis. Taip pat, Viešųjų 

pirkimų taisyklės nepakankamai išsamiai reglamentuoja kriterijus, pagal kuriuos NVI viešuosius 

pirkimus organizuojantis ir vykdantis, taip pat už pirkimo sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi 

informuoti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdantį asmenį apie rizikos veiksnius. Vyraujantis 

neskelbiamų pirkimų iš vieno tiekėjo būdas mažos vertės pirkimuose taip pat vertintinas kaip 

korupcijos rizikos veiksnys. Atsižvelgiant į tai, kad vertinamuoju laikotarpiu NVI viešųjų pirkimų 

srityje nebuvo nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio 

faktas, nebuvo gauta pranešimų ar skundų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, taip pat į tai, kad 

Viešųjų pirkimų taisyklės gana išsamiai reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūras, korupcijos 

rizikos veiksniai šioje srityje vertinami reguliariai, o NVI atsparumo korupcijai lygis viešųjų 

pirkimų srityje – 0,825 balo (1 balo sistemoje), korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybė vertintina 

kaip nedidelė.  

1.2. Atsižvelgiant į atliktos Nacionalinio vėžio instituto mažos vertės viešųjų pirkimų srities 

antikorupcinės analizės išvadas, Viešųjų pirkimų skyriui nustatytos priemonės korupcijos 

pasireiškimo tikimybei sumažinti: (1) papildyti NVI viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisykles, patvirtintas NVI direktoriaus 2019-12-31 įsakymu  Nr. R8-566; (2) mažinti 

neskelbiamų pirkimų būdu atliekamų mažos vertės pirkimų skaičių; (3) mažinti mažos vertės 

pirkimų iš vieno tiekėjo skaičių. 

1.3. NVI darbuotojai sistemingai informuojami apie vykdomą antikorupcinę politiką: NVI 

interneto svetainėje buvo reguliariai atnaujinama informacija apie NVI vykstančius korupcijos 
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prevencijos procesus, nuolat įkeliami naujai parengti su korupcijos prevencijos įgyvendinimu susiję 

dokumentai. 

1.4. Sudaryta daugiau galimybių darbuotojams įsitraukti į antikorupcinės aplinkos kūrimą – 

sudaryta galimybė per NVI interneto svetainės skiltį „Korupcijos prevencija“ teikti siūlymus dėl 

korupcijos prevencijos NVI. 

2. Siekiant didinti viešųjų pirkimų skaidrumą buvo stebimi viešųjų pirkimų rodikliai pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-14 įsakyme Nr. V-1651 „Dėl pirkimų 

vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 

nurodytas reikšmes, o NVI interneto svetainėje paskelbti rodikliai už 2021 metų IV ketvirtį ir 

atskirai už 2021 metus.  

3. Siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skaidrumą NVI direktoriaus 

įsakymu buvo patvirtintas NVI pacientų registracijos ir kontaktų valdymo tvarkos aprašas (reg. 

2022-03-10, Nr. R8-81), kuris: 

3.1. aiškiai ir išsamiai reglamentuoja išorinių kontaktų valdymo tvarką; 

3.2. nustato talonų grupes ir pavadinimus, kriterijus, pagal kuriuos turi būti planuojamas 

konkretus talonų skaičius, darbuotojų atsakomybes planuojant ir kuriant talonus; 

3.3. parengti aiškūs algoritmai, kuriais vadovaujantis medicinos registratoriai registruoja 

pacientus pas atitinkamos specializacijos gydytojus; 

3.4. nustato vietų pas gydytojus specialistus rezervavimo ir laukimo eilių sudarymo tvarką. 

4. Atsižvelgiant į 2020 metais atliktos viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir interesų 

konfliktų valdymo srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvadas bei siekiant gerinti interesų 

konfliktų valdymą: 

4.1.  NVI direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės Nacionaliniame vėžio institute tvarkos aprašas (reg. 

2021-12-28, R8-472). Šiame tvarkos apraše išsamiai reglamentuotos už privačių interesų 

deklaravimo kontrolę NVI atsakingo asmens funkcijos ir atsakomybės. Taip pat reglamentuota 

deklaruojančio asmens elgesio ir veiksmų, kilus interesų konfliktui, tvarka, nustatytos pareigos 

atsakingiems subjektams susipažinti su pateiktomis privačių interesų deklaracijomis, jas reguliariai 

tikrinti, neskirti interesų konfliktą galinčių sukelti užduočių ir pavedimų, rengti išankstines 

rekomendacijas ir kt. 

4.2. Atnaujintas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašas. 

4.3. Surinkta informacija apie privačių interesų deklaracijos nepateikusius asmenis: 

4.3.1. Visi pirkimo komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas. 

4.3.2. Visi pirkimo organizatoriai yra pateikę privačių interesų deklaracijas. 

4.3.3. Visi pirkimo iniciatoriai yra pateikę privačių interesų deklaracijas. 

4.3.4. Visi pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai yra pateikę privačių interesų 

deklaracijas, išskyrus du asmenis, kurie deklaracijas yra pateikę, tačiau jose nenurodė, kad yra 

pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai. 

4.3.5. NVI vadovas ir pavaduotojai privačių interesų deklaracijas yra pateikę. 

4.3.6. Visi struktūrinių padalinių vadovai yra pateikę privačių interesų deklaracijas. 

4.3.7. Visi gydytojai yra pateikę privačių interesų deklaracijas. Tačiau ne visi gydytojai 

įvykdė teisės aktų nustatytą prievolę iki 2021-06-01 atnaujinti savo privačių interesų deklaracijas 

naujoje PINREG sistemoje. 

4.4. Surinkta informacija apie tai, ar visais atvejais buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą 

dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, pateikimo: 

4.4.1. 2021 metais suorganizuoti 8 konkursai į laisvas pareigybes NVI padaliniuose, iš kurių 

įvyko 4 (Personalo ir teisės skyriaus vedėjo, Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėjo, vyriausiojo 

specialisto finansams, dermatovenerologo). 

4.4.2. Į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį 

pareigas, pateikimo buvo kreiptasi 3 atvejais (Personalo ir teisės skyriaus vedėjo, Konsultacinės 
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poliklinikos skyriaus vedėjo, vyriausiojo specialisto finansams), dėl pareigybių, dėl kurių kreiptis 

yra privaloma pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį ir NVI vidines tvarkas. 

4.5. NVI interneto svetainėje buvo nuolat skelbiama informacija apie laisvas darbo vietas NVI 

ir/ar ieškomus specialistus. 

 

 

Iš dalies įgyvendintos 2021 metų korupcijos prevencijos priemonės: 

1. Siekiant efektyvinti ir stiprinti korupcijos prevenciją ir antikorupcinės aplinkos kūrimą, 

parengtas preliminarus veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė sąrašas, 

tačiau šis sąrašas nėra aptartas su struktūrinių padalinių vadovais. 

2. Siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skaidrumą, parengtas NVI 

reabilitacinio gydymo tvarkos aprašo projektas, pateiktas atsakingiems NVI darbuotojams derinimui 

ir grąžintas tobulinti. 

3. Siekiant ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą buvo parengtas 

atnaujinto NVI darbuotojų elgesio kodekso projektas, kuris buvo pateiktas atsakingiems NVI 

darbuotojams derinimui.  

 

NVI Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija 2021 metais gavo pranešimą dėl galimai 

neskaidrios vieno NVI gydytojo veiklos, kuomet gydytojas verčiasi medicinos praktika tiek NVI, 

tiek savo vadovaujamoje privačioje gydymo įstaigoje. Pranešime buvo nurodoma, kad gydytojas 

galimai pacientams paslaugas teikia NVI, o už suteiktas paslaugas pacientai sumoka gydytojo 

vadovaujamai privačiai gydymo įstaigai.  NVI Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija atliko 

pranešimo aplinkybių įvertinimą ir konstatavo, kad gydytojas nesilaikė Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punkte įtvirtintos pareigos 

gydytojams, dirbantiems biudžetinėse sveikatos priežiūros įstaigose, deklaruoti savo privačius 

interesus pateikiant privačių interesų deklaracijas minėto įstatymo 5 ir 7 straipsniuose nurodytais 

terminais. NVI Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija taip pat konstatavo, kad tiek komisija, 

tiek ir pats NVI neturi įgaliojimų, kompetencijos ir galimybių patikrinti rašto aplinkybių dėl 

gydytojo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kadangi mokėjimai vyksta ne NVI. NVI 

direktorius įspėjo gydytoją dėl darbo pareigų (pareigos deklaruoti privačius interesus) nesilaikymo. 

Komisijos išvados perduotos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

 

Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisijos pirmininkas dalyvavo mokymuose „Pranešėjų 

apsauga Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai aspektai“.  

 

 

Korupcijos prevencijos užtikrinimo  

komisijos pirmininkė      

  

 

 

 

 

 


