Patvirtinta
VšĮ Kauno slaugos ligoninės
Įsakymu Nr. 68, 2013-12-30 ir
pakeista 2015-03-20 įsakymu Nr.
17
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ KAUNO SLAUGOS LIGONINĖJE
2014-2016 METAMS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos VšĮ Kauno slaugos ligoninėje programos paskirtis – užtikrinti
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę ligoninėje.
2. Korupcijos prevencijos VšĮ Kauno slaugos ligoninėje programa parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011 – 2014 programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011 Nr. 773727), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2973), Lietuvos
Respublikos viešųjų, ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin. , 1997, Nr.
67-1659; 2000, Nr. 18-431), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų,
valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos
baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), 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“ (Žin.,
2011, Nr. 60-2877).
3. Ši programa pagrįsta bendradarbiavimu su visuomene, korupcijos prevencijos,
ilgalaikiškumo ir atsakomybės neišvengiamumo principais.
4. Programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės apsauga nuo
atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises
ir laisves.
5. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o programos
įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Klaipėdos jūrininkų
ligoninės veiklą. Taip pat ši programa padės plėtoti antikorupcinę veiklą, įgyvendinant Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatas, susijusias su korupcijos prevencija.
6. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis
jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos
sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms,
demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas,
stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir
visuomenės moralei.
7. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba
teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine
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 (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas,
Žin., 2002, Nr. 57-2297).
II.VŠĮ KAUNO SLAUGOS LIGONINĖS VEIKLOS SRITYS , KURIOSE GALIMA
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas

Eil.
Nr.
1.

GKK veikla, medicinos ir slaugos pagalbos priemonių
skyrimas

2.

Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai

3.

Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas
paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams

Padaliniai, kuriuose galimas
korupcijos pasireiškimas, personalas
Ligoninės gydytojai, medicinos
personalas
Viešojo pirkimo komisija

Ligoninės gydytojai, medicinos
personalas

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslai
8. Kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir
viešesnės Kauno slaugos ligoninės (toliau tekste – KSL) darbuotojų veiklos užtikrinimas.
10. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, vadovaujantis korupcijos prevencijos
principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu bei teisės pažeidimų tyrimu.
11. Veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros
antikorupcinės kultūros ugdymas KSL.
Uždaviniai
11. Galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos
sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms
teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis KSL darbuotojams, siekiant atgrasinti
nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
12. Analizuoti informaciją apie teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę,
prieinamumą, ekonominį efektyvumą, ją sisteminti ir vykdyti prevencines priemones.
13. Analizuoti informaciją apie galimus korupcijos pasireiškimus KSL, ją sisteminti ir vykdyti
prevencinius veiksmus nustatytiems trūkumams šalinti.
14. Skatinti KSL darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimą, didinti KSL darbuotojų
atsakomybę ir atskaitomybę.
15. Teikti informaciją SAM apie galimus korupcijos pasireiškimo tikimybes KSL.
16. Nuolat vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų atitikimo galiojantiems teisės aktams stebėseną.
17. Įvertinti KSL teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir
ekonominį efektyvumą.
20. Ugdyti antikorupcinę kultūrą Kauno slaugos ligoninėje .
IV. INFORMACIJA APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKLĄ
21. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją:
21.1. sudaryti sąlygas VšĮ Kauno slaugos ligoninės darbuotojams, kitiems visuomenės
piliečiams anonimiškai pranešti asmenims, atsakingiems už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ar VšĮ

Kauno slaugos ligoninės direktoriui, ar Sveikatos apsaugos ministerijai savo įtarimus dėl galimos VšĮ
Kauno slaugos ligoninės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
21.2. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos
požymių, nedelsiant informuoti VšĮ Kauno slaugos ligoninės direktorių ir Specialiųjų tyrimų tarnybą
Sveikatos apsaugos ministerijos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
22. Korupcijos prevencijos programą vykdo programos priemonių plane (1 priedas) paskirtas
atsakingas KSL darbuotojas.
23. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo KSL kontrolę, metodinės pagalbos
teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo atsakingas ligoninės darbuotojas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę ir direktorius.
24. Kartą per metus (esant reikalui ir dažniau), KSL atsakingas darbuotojas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, pateikia informaciją (ataskaitą) ligoninės direktoriui apie korupcijos
prevencijos KSL programos priemonių vykdymo eigą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos
vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.
26. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma.

Kontaktams atsakingas asmuo – Dijana Lieguvienė
Tel.: 8 (37) 370410
El.p.: info@kaunoslauga.lt

Korupcijos prevencijos
VšĮ Kauno slaugos ligoninėje
2014-2015 m. programos
1 priedas
VŠĮ KAUNO SLAUGOS LIGONINĖS KORUPCINĖS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2014-2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Atsakingai
Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
asmenys
terminas
Tikslas-išsiaiškinti ir šalinti korupcijos ligoninėje prielaidas , užtikrinti skaidresnę ligoninės bei jos
darbuotojų veiklą
1 uždavinys – užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos ligoninėje priemonių
įgyvendinimą
VšĮ Kauno slaugos ligoninėje
paskirti asmenį už korupcijos
2014 m.
Paskirti atsakingą
1.
Direktorius
prevencijos ir kontrolės
sausis-vasaris darbuotoją.
vykdymą

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

2.

VšĮ Kauno slaugos ligoninėje
parengti ir patvirtinti
Korupcijos prevencijos 20142016 m. programą ir jos
įgyvendinimo priemonių
planą.

3.

VšĮ Kauno slaugos ligoninės
interneto svetainėje skelbti
įstaigos Korupcijos
prevencijos 2014-2016 m.
programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą bei asmenų,
atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
duomenis ir kontaktus

Direktorius,
asmenys, atsakingi
už korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą

Direktorius

2014 m.
vasaris

Parengti VšĮ Kauno slaugos
ligoninės Korupcijos
prevencijos 2014-2016 m.
programą ir jos
įgyvendinimo priemonių
planą.

2014 m.
vasaris

Interneto svetainėje
paskelbti VšĮ Kauno slaugos
Korupcijos prevencijos
2014-2016 m. programą ir
jos įgyvendinimo priemonių
planą bei asmenų, atsakingų
už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenys ir
kontaktai

2 uždavinys - sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas ligoninėje

4.

5.

Užtikrinti, kad Kauno slaugos
ligoninėje ant gydytojų
specialistų kabinetų durų būtų Atsakingas asmuo už
užklijuotas skelbimas:
korupciją ir kontrolę
„Geriausia padėka gydytojui –
Jūsų šypsena“
Vykdyti med. prietaisų
pirkimą per VšĮ CPO* LT

Viešųjų pirkimų
vadovai

Kasmet

Pirkiniai atliekami per VšĮ
CPO* LT

Parengti ligoninės
darbuotojų, susidūrus su
6.
korupcine veikla, elgesio
taisyklių projektą
Supažindinti darbuotojus
Įdiegti ligoninės darbuotojų
Personalo
2014 m. I
personalo skyriuje
7. elgesio kodeksą ir užtikrinti,
vadybininkė
ketv.
pasirašytinai su elgesio
kad jį pasirašytų darbuotojai
kodeksu.
3 uždavinys – informuoti apie galimas korupcines veiklas ir nustatytus korupcijos ligoninėje atvejus
Parengti ligoninės darbuotojų,
susidūrus su korupcine veikla,
elgesio taisykles

Atsakingas asmuo už
korupciją ir kontrolę,
personalo
vadybininkė

2014 m. I
ketvirtis

Ant gydytojų kabinetų durų
užklijuotas skelbimas
„Geriausia padėka gydytojui
– Jūsų šypsena“

2015 m. I
ketv.

8.

9.

10.

10.

11.

12.

13.

14.

Bendradarbiauti su STT
korupcijos prevencijos ir
kontrolės klausimais

Asmuo atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą

Nuolat

Gauta metodinė pagalba

Įstaigoje gavus pranešimą
Pateiktų pranešimų įstaigos
apie galimą korupcinę veiklą , Atsakingas asmuo už
vadovui ir perduotų
nedelsiant informuoti įstaigos korupciją ir kontrolę,
Gavus
pranešimų Specialiųjų
vadovą ir Specialiųjų tyrimų
direktorius
tyrimų tarnybai skaičius
tarnybą.
VšĮ Kauno slaugos
Per 10 dienų
internetinėje svetainėje
nuo
Paskelbtų informacijų
skelbti informaciją apie
Direktorius
informacijos skaičius
įstaigoje nustatytus
gavimo
korupcijos atvejus
4 uždavinys – šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais
Ligoninės informacijos
Visose ligoninės informacijos
skelbimo vietose ir
skelbimo vietose bei interneto
internetinėje svetainėje
svetainėje skelbti informaciją Atsakinga už
paskelbta informacija apie
apie atsakomybę už
korupcijos
Nuolat
atsakomybę už korupcinio
korupcinio pobūdžio teisės
prevenciją ir
pobūdžio teisės pažeidimus
pažeidimus ir kur turi kreiptis kontrolę
ir kur turi kreiptis asmuo,
asmuo , susidūręs su
susidūręs su korupcinio
korupcinio pobūdžio veikla
pobūdžio veikla.
Visose ligoninės informacijos
skelbimo vietose bei interneto
Ligoninės informacijos
svetainėje skelbti informaciją
skelbimo vietose bei
Atsakinga už
apie Sveikatos apsaugos
interneto svetainėje
korupcijos
ministerijos ,,pasitikėjimo
Nuolat
paskelbta informaciją apie
prevenciją ir
telefoną“ , kuriuo
Sveikatos apsaugos
kontrolę
anonimiškai galima pranešti
ministerijos ,,pasitikėjimo
apie korupcinio pobūdžio
telefoną“
veiklas.
Ligoninės informacijos
Ligoninės informacijos
skelbimo vietose patalpinti
skelbimo vietose patalpinti
Atsakinga už
direktoriaus kreipimąsi dėl
direktoriaus kreipimąsi dėl
korupcijos
neformalių mokėjimų ir kur
Nuolat
neformalių mokėjimų ir kur
prevenciją ir
turi kreiptis pacientas,
turi kreiptis pacientas,
kontrolę
susidūręs su korupcinio
susidūręs su korupcinio
pobūdžio veikla
pobūdžio veikla
Ligoninės interneto
Ligoninės interneto svetainėje
svetainėje paskelbti
skelbti ataskaitą apie
Atsakinga už
ataskaitą apie ligoninės
ligoninės Korupcijos
korupcijos
1 kartą per
Korupcijos prevencijos
prevencijos programos
prevenciją ir
metus
programos įgyvendinimo
įgyvendinimo priemonių
kontrolę
priemonių plano vykdymą
plano vykdymą
per 2014 metus
5 uždavinys - mokyti ligoninės darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais
Pagal galimybes organizuoti
Atsakinga už
Ligoninės darbuotojų,
ligoninės darbuotojų
Nerečiau kaip 1
korupcijos prevenciją
dalyvavusių mokymuose
mokymus korupcijos
kartą per metus
ir kontrolę
skaičius
prevencijos klausimais

