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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RADVILIŠKIO LIGONINĖS
ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA
Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės Atsparumo korupcijai politika (toliau – Politika)
nustato korupcijos prevencijos principus, įsipareigojimus korupcijos prevencijos formavimo srityje
bei atsparumo korupcijai politikos formavimą viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje:
ĮSIPAREIGOJIMAI IR PRINCIPAI
Viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje vykdome ir vadovaujamės:
Korupcijos prevencijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos ir kitų teisės
aktų ir šios Politikos nuostatų;
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų:
• Viešumo ir atvirumo teikiant paslaugas ir priimant sprendimus;
• Veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo;
• Visuomenės ir darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;
• Pajamų ir išlaidų viešumo;
• Turto tvarkymo skaidrumo;
• Objektyvumo;
• Proporcingumo;
• Nepiktnaudžiavimo valdžia;
• Vieno langelio;
• Atsakomybės už priimtus sprendimus;
• Pranešėjų apsaugos;
• Naštos verslui mažinimo;
• Inovacijų diegimo.
Atsparumui korupcijai didinti rengiame ir įgyvendiname korupcijos prevencijos programą ir
jos įgyvendinimo priemonių planą.
NETOLERUOTINA VEIKLA
• Netoleruojame teisės pažeidimų (įskaitant ir korupcinio pobūdžio: kyšio prašymo, priėmimo,
davimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo,
įgaliojimų viršijimo, dokumentų klastojimo, sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kt.)
• Netoleruojame dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo ar tradicijų, taip
pat kurios nėra skirtos reprezentacijai.

SKIRIAMAS DĖMESYS
• Darbuotojams
Siekiame, kad viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos
asmenys, tikriname savo darbuotojų patikimumą, motyvuojame juos elgtis sąžiningai ir pranešti apie
pastebėtą korupciją. Vykdome darbuotojų antikorupcinį informavimą.
• Veiklai
Atliekame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą korupcijai jautriose įstaigos veiklos
srityse, numatome priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti, korupcijos rizikai mažinti.
Vykdome kitą veiklą, kuri padeda atpažinti problemas ir jas spręsti.
• Teisės normoms
Atliekame norminių teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus, deriname parengtus teisės
aktų projektus su suinteresuotomis įstaigomis, visuomene, viešai skelbiame parengtus teisės aktų
projektus, jų lydimuosius dokumentus.
ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS
Konsultuojame darbuotojus apie tai, kaip išvengti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, juos
padariusiems taikome atsakomybę. Nustatę nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami
informuojame teisėsaugą.
ĮSIVERTINIMAS
Nustatome savo antikorupcinės veiklos efektyvumą, vertindami darbuotojų tolerancijos
korupcijai lygį, vykdomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo kokybę ir poveikį.
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BENDRIEJI KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO
IR ĮGYVENDINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RADVILIŠKIO LIGONINĖJE
VERTINIMO KRITERIJAI
Kriterijus
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ar Ligoninėje patvirtinta atsparumo korupcijai politika?
Ar Ligoninėje patvirtinta ir (ar) įgyvendinama korupcijos prevencijos
programa ir (ar) jos priemonių planas?
Ar Ligoninėje paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos pažeidimų
tyrimą, interesų konfliktų prevenciją?
Ar organizuojamas ir vertinamas Ligoninės darbuotojų tolerancijos
korupcijai lygis pagal nustatytą planą?
Ar Ligoninėje nustatyta dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų teikimo
ir gavimo tvarka?
Ar Ligoninėje patvirtintas Etikos ir (ar) Elgesio kodeksas?
Ar nustatyta tvarka organizuojamas Ligoninės veiklos sričių
įvertinimas – korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas?
Ar organizuojamas teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų
atlikimas?
Ar organizuojamas darbuotojų tikrinimo pagal Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnius vykdymas?
Ar organizuojama viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena ir
kontrolė?
Ar organizuojama turto ir pajamų deklaravimo stebėsena?
Ar užtikrinama, kad pagal kompetencija būtų išnagrinėti skundai,
pareiškimai dėl galimos korupcijos?
Ar įdiegta karštojo linija, skirta perduoti pranešimams apie galimus
korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus Ligoninėje?
Ar nuo 2019 m. sausio 1 d. organizuojamas pranešėjų apsaugos
užtikrinimas?
Ar organizuojamas darbuotojų antikorupcinis informavimas?
Ar organizuojamas darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją,
mokymas korupcijos prevencijos klausimais?
Ar Ligoninės interneto svetainėje yra sukurta skiltis „Korupcijos
prevencija?
Ar Ligoninėje tvarkomi duomenys, informacija, kuriems netaikoma
apsauga, yra atverti visuomenei?
Ar Ligoninėje organizuojamas keitimasis patirtimi atsparumo
korupcijai užtikrinimo srityje?
Ar per pastaruosius 3 metus Ligoninėje buvo atliktas vidaus auditas
– korupcijos rizikos valdymo vertinimas?

Taip
(1 balas)

Ne
(0 balų)

