PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės
Vyriausiojo gydytojo
2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-102
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS 2021-2022 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 2021—2022 metų Korupcijos prevencijos
programos (toliau – Programa) paskirtis - užtikrinti ilgalaikį, veiksmingą ir kryptingą korupcijos
prevencijos priemonių įgyvendinimą ir antikorupcinės kultūros ugdymą Joniškio ligoninėje (toliau
– Ligoninė). Nulinės tolerancijos korupcijai politikos užtikrinimas vykdant Ligoninės funkcijas.
2. Programos misija – šalinti prielaidas, leidžiančias atsirasti ir plisti korupcijai
Ligoninėje, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui,
kontroliuoti ir siekti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos
kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugos, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015—2025 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XXI-1537 „Dėl Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015—2025 metų programos patvirtinimo―, Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės
atliko tvarkos patvirtinimo―, 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―, Šakinės korupcijos
prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020—2022 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521 „Įsakymas dėl
Šakinės korupcijos prevencijos sveiktos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programos
patvirtinimo―.
4. Programoje vartojamos sąvokos:
4.1. 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
(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas);
4.2. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių
gali pasireikšti korupcijos rizika;
4.3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
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4.4. 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;
4.5. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo
pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir
tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika;
4.6. 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;
4.7. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.
5. Programa įgyvendinama pagal Programos viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 20212022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.
II SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
6. Bendrosios korupcijos prielaidos:
6.1. socialinės (visuomenės pakantumas korupcijai ir jos toleravimas bei skatinimas,
pilietiškumo stoka);
6.2. technologinės (lėtas elektroninių paslaugų diegimas sveikatos sektoriuje ir kt.,
kompiuterinio raštingumo stoka vyresnių asmenų amžiaus grupėje);
6.3. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, kokybės sistemų ir
reglamentų stoka, nepakankamumas savo teisių ir pareigų išmanymui);
6.4. finansinės (asmeninės finansinės naudos siekimas, pacientų srautų nukreipimas į
kitas gydymo įstaigas pažeidžiant viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatas);
6.5. vadybinės (sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas, ir trūkumai ir kt.).
7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdoma veikla 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. prekių ir (ar) paslaugų (medicininės paskirties aparatūros, vaistinių preparatų,
medicinos pagalbos ir kt, priemonių) viešieji pirkimai;
8.2. pacientų, norinčių gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas eilės;
8.3. neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;
8.4. Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencijos veikla labiau žinoma Ligoninės
darbuotojams, o ne pacientams, jų artimiesiems ir visuomenei;
8.5. Ligoninės darbuotojai galimai susidūrę su korupcijos apraiškomis darbe, apie tai
nepraneša;
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8.6. galimai dalis Ligoninės darbuotojų nesugeba identifikuoti, kad atvejis, su kuriuo jie
susidūrė, yra galimai korupcinio pobūdžio;
8.7. nepakankamas Ligoninės darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
9. Programos strateginis tikslas – sumažinti korupcijos mąstą, padidinti skaidrumą,
mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas Ligoninėje.
10. Programos tikslai:
10.1. įdiegti bendrus elgesio standartus;
10.2. didinti Ligoninės darbuotojų ir pacientų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją
korupcijai ir skatinti juos veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo
elgesio;
10.3. vykdyti atvirą ir aiškią komunikaciją, deklaruojant netoleranciją korupcijai ir
formuojant skaidrios ir atviros įstaigos įvaizdį;
10.4. siekti skaidrumo, efektyvumo viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį
viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas.
11. Uždaviniai programos tikslams pasiekti:
11.1. tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus;
11.2. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą
paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir jos įgyvendinimą;
11.3. didinti Ligoninės veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei;
11.4. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą, sąžiningumą;
11.5. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;
11.6. didinti viešųjų pirkimų vykdymo Ligoninėje skaidrumą;
11.7. teikti informaciją pacientams;
11.8. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos Ligoninėje
atvejus;
11.9. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.
12. Įgyvendinus priemones tikimasi, kad bus pasiekti ne tik strateginio tikslo
įgyvendinimo rodikliai, bet bus aktyviau kuriama antikorupcinė aplinka, padidės darbuotojų,
pacientų nepakantumas korupcijai, pagerės pacientų ir gydytojų bendravimo kultūra. Identifikuojant
galimas pasireiškimo tikimybės rizikas bus optimizuoti administraciniai procesai, nustatytos aiškios
vidinės tvarkos, sudarytos sąlygos vidiniais kanalais pateikti informaciją apie galimas korupcinio
pobūdžio veikas tiek pacientams, tiek darbuotojams.
13. Programos ir kontrolės veiklos rezultatai turi būti vertinami vadovaujantis kiekybės
ir kokybės rodikliais:
13.1. įvykdytų veiksmų įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;
13.2. neįvykdytų veiksmų įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;
13.3. veiksmų įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais;
13.4. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;
13.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;
13.6. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį.
14. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama
pagal Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.
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IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ IR FINANSAVIMAS
15. Programos
uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo
priemonių planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei
vykdytojus. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis.
16. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra tvirtinamas, keičiamas, papildomas
ir atnaujinamas Ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymu, atsakingo už korupcijos prevenciją
darbuotojo teikimu, atsižvelgiant į gautus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo prioritetų, naujų
uždavinių nustatymą ar esamų uždavinių aktualumą, vykdant Programą, ir Programos įgyvendinimo
veiksmingumo stebėsenos duomenis, galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo Ligoninėje
sritis, į Programos įgyvendinimą, pasikeitusius teisės aktus.
17. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas,
kylančias įgyvendinant Programą sveikatos sistemos įstaigos:
17.1. privalo reguliariai vykdyti numatytų / priskirtų Programos įgyvendinimo
priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
17.2. Ligoninė, atsižvelgdama į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius
turėti įtakos Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimui, turi teisę teikti
Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Šakinės
korupcijos prevencijos sveiktos sistemoje 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių plano
priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodamos jų tikslus,
vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
18. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių
vykdymą atsako jame nurodyti vykdytojai.
19. Už Programos vykdymo organizavimą atsakingas darbuotojas, parengia informaciją
apie Programos priemonių plane 2021-2022 numatytų priemonių įgyvendinimą, ir pateikia Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją
ir kontrolę, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pasibaigus kalendoriniams metams.
20. Informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu, skelbiama Ligoninės interneto
tinklapyje.
21. Programa vykdoma Ligoninės lėšomis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama Ligoninės interneto tinklalapyje.
23. Asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
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