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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE JURBARKO
LIGONINĖJE PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Programos paskirtis – šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisėtam,
nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai ligoninėje, sudariusioje sutartį su TLK dėl paslaugų
teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti,
kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos
priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
2. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m.
kovo 10 d. nutarimu Nr.XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Įsakymu Nr.V-1433 “Dėl Šakinės
korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015–2019 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016-11-09 raštu Nr.(1.1.21-60)10-9277
„Savivaldybių pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos prevencijos programų
analizė“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016-11-22 raštu Nr.(1.1.21-60)109703 „Dėl korupcijos indekso nustatymo ir rekomendacijų pateikimo“.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. 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 (dovanos, paslaugos,
pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam
prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas .
3.2. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių
gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas.
3.3 Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto
asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar
netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado,
privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine
padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
3.4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo
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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.
3.5. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais
įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar
kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus,
arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias
paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių
planą (toliau-Planas).
5. Programos įgyvendinimą koordinuoja viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo
įsakymu paskirta komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę

II. VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
6. Išskirtos VŠĮ Jurbarko ligoninės veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
6.1.Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas.
6.2.Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai.
6.3.Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų
asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams
III. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI
7. Tikslas – didinti skaidrumą, atvirumą, išaiškinti, šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas
viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje.
8. Uždaviniai:
8.1.Atnaujinti Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planą.
8.2.Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.
8.3.motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją.
8.4. Didinti ASPĮ veiklos viešumą ir atvirumą
8.5.Ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą.
8.6. Didinti viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumą.
8.5.Teikti informaciją pacientams.
8.6.Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais
8.7.Nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais, organizuoti patikrinimus.
8.8.Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.
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IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
9. Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės nurodytose viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės
veiklos srityse vertinimų skaičius.
10. Įvykdytų priemonių plano priemonių skaičius.
11. Pranešimų apie korupciją skaičius.
12. Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija skaičius.
V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
13. Programa vykdoma įstaigos lėšomis.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
14. Programos uždaviniams įgyvendinti atnaujintas 2017–2019 m. priemonių įgyvendinimo planas.
15. Vykdant programą pasiekta pažanga vertinama pagal priemonių plane nurodytus siektinus
rezultatus ir jų rodiklius.
16. Už priemonių įvykdymą atsakingi plane nurodyti asmenys.
VII. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
17. Programa peržiūrima kasmet, atnaujinama pasikeitus teisės aktams, suformulavus naujus
uždavinius ir kitais nenumatytais atvejais. Atitinkamai tikslinamas programos priemonių
įgyvendinimo planas.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo.
19. Asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus
___________________
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