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PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2006 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-180 

(Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-100 redakcija) 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RADVILIŠKIO LIGONINĖJE 

PROGRAMA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Korupcijos prevencijos programos (toliau – Programos) paskirtis – šalinti prielaidas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai 

Viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje (toliau – Ligoninė) atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad 

visos lėšos, skiriamos sveikatos priežiūrai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros 

paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti. 

2. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015-2019 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 

m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su 

galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773, Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2011 – 2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 

m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Padalinių ir asmenų, valstybės ar 

savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, 

Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-784 “Dėl Radviliškio 

rajono savivaldybės kovos su korupcija 2018–2019 metų programos ir šios programos 2018–2019 metų 

priemonių plano patvirtinimo”. 

3. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis 

siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, 

pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas 

pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, 

reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip 

pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui 

turtinės ar kitokios asmeninės naudos už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar 

jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. 

4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba 

teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine 



2 

 

padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo 

priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties 

atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar 

viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių 

veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą 

ar papirkimą. 

5. Korupcijos prevencijos programos tikslai: 

5.1. Kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir 

viešesnės darbuotojų veiklos užtikrinimas; 

5.2. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos 

prevencijos principais, bendravimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu; 

5.3. Veiksmingos korupcijos prevencijos visoje sveikatos sistemoje (tame tarpe ir 

Ligoninėje) siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas; 

5.4. Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas; 

5.5. Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės 

apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos apsaugos srityje; visokeriopai ginti 

visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir 

nepažeisti nekaltumo prezumpcijos. 

 

II. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 

6. Bendrosios korupcijos prielaidos: 

6.1. Socialinės korupcijos sveikatos sistemoje prielaidos: palyginti žemas pragyvenimo lygis 

valstybėje ir ekonominės krizės sukeltas neužtikrintumas savo ateitimi; dešimtmečiais tarpstančios 

kyšių ėmimo ir davimo tradicijos sveikatos sektoriuje bei abiejų pusių – imančiųjų ir duodančiųjų 

kyšius – pakantumas korupcijai ir jos toleravimas; visuomenės pilietiškumo stoka; 

6.2. Technologinės korupcijos sveikatos sistemoje prielaidos: lėtas elektroninių paslaugų 

diegimas sveikatos sektoriuje; dažnai per griežta disponuojamos informacijos apsauga valstybėje; 

nepakankama duomenų mainų sistema ir  duomenų bazių sąsajų nebuvimas. 

6.3. Ekonominės korupcijos sveikatos sistemoje prielaidos: palyginti maži sveikatos sistemos 

darbuotojų atlyginimai neužtikrina oraus pragyvenimo lygio ir skatina ieškoti papildomų pajamų; 

nepakankamai racionaliai panaudojamos sveikatos sistemai skirtos privalomojo sveikatos draudimo 

lėšos. 

6.4. Teisinės korupcijos sveikatos sistemoje prielaidos: nekokybiški įstatymai bei įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, tam tikrais atvejais lemiantys teisės aktų kolizijas, dviprasmybes; 

visuomenės nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas sudaro sąlygas sveikatos sistemos 

darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba, sudaryti dirbtines kliūtis žmonėms, siekiantiems įgyvendinti savo 

teisėtus interesus, kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus 

pažeidimus; kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių, pareigūnų skyrimo ir atleidimo bei 

nušalinimo procedūrų netobulumas, profesinių elgesio kodeksų nebuvimas ir pan. 

6.5. Vadybinės korupcijos sveikatos sistemoje prielaidos: sveikatos sistemos struktūros 

sudėtingumas ir trūkumai. Skirtingas viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų pavaldumas (SAM, 

savivaldybių taryboms) trukdo kurti vientisą sveikatos priežiūros organizavimo sistemą, planuoti 
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išteklius, kooperuoti ASPĮ ir išteklius tokiose srityse kaip technologijų įsigijimas ir atnaujinimas, diegti 

naujas sudėtingas paslaugas, visų lygių sveikatos sistemos valdymas vis dar yra pernelyg 

biurokratiškas, pasižymi pertekliniais draudimais, apribojimais, įvairių pažymų, leidimų, papildomų 

dokumentų reikalavimais, procedūrų vilkinimu; nepakankamos ir netobulos veiklos apskaitos ir 

kontrolės sistemos; nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės 

atsakomybės principais, nėra viešinami padaryti pažeidimai, trūksta viešumo; asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų vadyboje yra pakankamai daug ydų, tačiau tik nedidelė jų dalis įsidiegė ir savo 

veikloje taiko kokybės vadybos sistemas. 

6.6. Politinės korupcijos sveikatos sistemoje prielaidos: nepakankamai aiškus santykis tarp 

sveikatos apsaugos ir socialinės politikos, nėra atsakomybės pasidalijimo, todėl sveikatos sistemos 

išteklių sąskaita sprendžiamos socialinės problemos; politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka; 

politinės valios kovoti su korupcija stoka.  

 

III. SKYRIUS 

VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

 

7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdoma veikla yra priskiriama prie veiklos sričių, 

kuriose galima didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

8. Ligoninės veikloje galima išskirti tokias veiklos sritis, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė: 

8.1. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas; 

8.2. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai; 

8.3. Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pacientams; 

8.4. Konkursai eiti pareigas įstaigoje.  

 

IV. SKYRIUS 

GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS 

 

9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali: 

9.1. Sumažėti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybė; 

9.2. Atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos priežiūra; 

9.3. Sumažėti pacientų pasitikėjimas Ligonine; 

9.4. Pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti įmonių, prekiaujančių medicinos 

prekėmis, ryšiai su sveikatos sistemos darbuotojais, politikais. 

 

V. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

10. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, 

įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos 

sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų neteisėto, nepagrįsto gavimo ir panaudojimo 

prevencija sveikatos sistemoje – galimų PSDF lėšų neteisėto, nepagrįsto panaudojimo priežasčių, 
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sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip 

pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagrįsto PSDF lėšų 

gavimo. 

11. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir 

šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas Ligoninėje. 

12. Uždaviniai programos tikslui pasiekti: 

12.1. parengti korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti 

asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę; 

12.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

12.3. vykdyti teisės aktų antikorupcine tematika stebėseną;  

12.4. didinti Ligoninės veiklos viešumą ir atvirumą;  

12.5. didinti Ligoninės veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;  

12.6. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;  

12.7. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;  

12.8. gerinti valdymo kokybę. Ligoninėje sudaryti antikorupcinę aplinką;  

12.9. didinti viešųjų pirkimų vykdymo sveikatos sistemoje skaidrumą;  

12.10. draudimas remti Ligoninę;  

12.11. teikti informaciją pacientams;  

12.12. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos sveikatos sistemoje 

atvejus;  

12.13. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.  

13. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas Ligoninėje, ir jų vykdymo 

terminai, atsakingi vykdytojai ir laukiami rezultatai pateikti Programos įgyvendinimo 2018–2019 m. 

priemonių plane. 

 

VI. SKYRIUS 

VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

14. Skatinti glaudesnį ir aktyvesnį Ligoninės bendradarbiavimą su visuomene, ugdant 

visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms. 

15. Visus klausimus, susijusius su korupcijos prevencijos įgyvendinimu Ligoninėje, aptarti su 

medicinos darbuotojų profesinės sąjungos, gydytojų sąjungos, pacientų organizacijų atstovais, rasti 

bendrus sprendimus ir įgyvendinti bendromis jėgomis. 

16. Ugdyti antikorupcinę kultūrą (visuomenės ir sveikatos sistemos darbuotojų antikorupcinis 

švietimas, savimonės ugdymas, visuomenės nepakantumo korupcijai skatinimas). 

17. Ligoninės internetinėje svetainėje skelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą. 

18. Skatinti Ligoninės darbuotojus bei pacientus pranešti apie įtariamus korupcijos atvejus 

teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Sudaryti sąlygas telefonu, internetu, anonimiškai pranešti apie 

korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuoti surinktą iš gyventojų informaciją. 

Informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Ligoninės 

direktorių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

19. Reguliariai vertinti Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą (anketinės 

apklausos ar kitais būdais). 
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VII. SKYRIUS 

KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS 

 

20. Sudaryti sąlygas Ligoninės darbuotojams, pacientams anonimiškai pranešti Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ar Ligoninės vadovybei savo įtarimus dėl galimos 

Ligoninės personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. 

21. Reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus 

dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Ligoninės 

darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos ir atlikti savo kompetencijos tyrimus. 

22. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti Ligoninės direktorių ir apie tai 

pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

23. Nuolat bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – 

Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

 

VIII. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

24. Korupcijos prevencijos programos Ligoninėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas 

programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. 

25. Apie Programos įgyvendinimo 2018–2019 m. priemonių plano priemonių vykdymą 

Ligoninės direktorius ne vėliau kaip per 5 d. pasibaigus kalendoriniams metams informuoja SAM 

darbuotojus atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

26. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias 

įgyvendinant Programą, Ligoninė privalo reguliariai vykdyti numatytų Programos įgyvendinimo 2018–

2019 m. priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. 

 

 

______________________________ 

 


