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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS DARBUOTOJŲ TAISYKLĖS
SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės (toliau - Ligoninės) darbuotojų taisyklės
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (toliau — Taisyklės) prisideda prie antikorupeinės aplinkos
formavimo reglamentuojant veiksmus kuomet darbuotojams mėginama atsilyginti pinigais ir
kitomis materialiomis vertybėmis ar susiduriama su kitokia korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika.

2. Taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:
2.1. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika — kyšininkavimas, prekyba poveikiu,

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba
teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.

2.2. Ligoninės darbuotojas(toliau — Darbuotojas) — Ligoninėje pagal darbo sutartį
dirbantis asmuo.

2.3. Įgaliotasis darbuotojas - Darbuotojas, Ligoninės direktoriaus įgaliotas vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame
kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

II SKYRIUS
g

VEIKSMAI SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA

3. Darbuotojai savo elgesiu turi demonstruoti skaidrumo ir profesionalumo kultūrą bei
atsiriboti nuo „atsidėkojimo“ materialiai išraiškų iš pacientų ar jų artimųjų.

4. Kategoriškai draudžiama priimti pinigus ar kitokias vertingas dovanas.
5. Esminis principas, kuomet mėginama kitaip materialiai „atsidėkoti“ (pvz., gėlėmis,

saldumynais ir pan.) yra nepasilikti siūlomų vertybių asmeniškai. Jeigu atsidėkojimo tikslais yra
primygtinai siūlomi mažos vertės materialūs daiktai, matant, jog to nepriėmimas galėtų sukelti
konfliktą ar pabloginti paciento būklę, siūlomos dovanos yra priimamos, tačiau paliekamos bendrose,
tiek pacientams, tiek darbuotojams prieinamose, patalpose. Taip yra atskiriamas subjektyvus ir
objektyvus paciento padėkos komponentai bei nėra įsipareigojama konkrečiam asmeniui teikti
išskirtinį dėmesį kitu atveju, savo ruožtu atsiribojant nuo korupcinio (įpareigojančio) padėkos
elemento.

6. Konkreti veiksmų seka susidūrus su mėginimu atsilyginti pinigais ar kitomis
materialiomis vertybėmis pateikta priede Nr. 1.

7. Susidūrus su bet kokia kita korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, darbuotojai
apie tai turi informuoti Ligoninės vadovybę užpildantatitinkamą pranešimą per bit.ly/SkaidriJonLis.



III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. bit.ly/SkaidriJonLig pranešimus reguliariai vertina Įgaliotasis darbuotojas. Įvertinus
gautą pranešimą ir pagrįstai įtariant ar nustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, Įgaliotasis
darbuotojas apie tai informuoja Ligoninės vadovybę beiatitinkamas institucijas (Sveikatos apsaugos
ministeriją, Specialiųjų tyrimų tarnybą ar kt.). Jeigu nėra pakankamai įrodymų pagrįsti korupcinio
pobūdžio nusikalstamą veiklą, sprendimai yra priimami individualiai įsigilinus į kiekvieną atvejį.

9. Naujai priimtiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti
Taisyklės.

10. Atvejai, kuomet patvirtinamas Taisyklių nesilaikymas Darbuotojams
pažeidžiant skaidrumoir profesionalumo principus, be išimčių yra traktuojami kaip šiurkštūs darbo
drausmės pažeidimai.



Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės
darbuotojų susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių
1 priedas

REKOMENDUOTINAS PRANEŠIMO TURINYS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBŲ
TELEFONO NUMERIU 112 APIE GALIMAI PADARYTĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO

NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

1. Prieš kiek laiko (kada) įvyko arba tebevyksta veika (pvz.: reikalaujama atnešti kyšį,
kyšio dalykas dar neperduotas ir kt.).

2. Nurodyti planuojamos, vykdomos ar įvykdytos galimos korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos padarymovietą: adresą, įstaigos pavadinimą, skyriaus pavadinimą, kabinetą ir
kt.

3. Planuojančio ar vykdančio galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką asmens
duomenys (vardas, pavardė). Kur šiuo metu yra ar gali būti šis asmuo (pvz.: vietoje, iš gydymo
įstaigos pasišalino ir pan.). Nurodyti kitas aplinkybes, galinčias padėti identifikuoti šiuos asmenis bei

asmenis, galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie planuojamos, daromos ar padarytos galimos
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos aplinkybes.

4. Asmens duomenys (vardas, pavardė) ir pareigos, kuriam siūlomas ar duotas kyšis
(vadovas, padalinio vadovas, specialistas ar kt.).

5. Koks kyšio dalykas (pinigai, vokas su nenustatytu turiniu, meno kūrinys, nuolaidų
kuponas, kt.). Jei įmanoma nustatyti vizualiai, neliečiant kyšio dalyko, nurodyti jo galimą turtinę
vertę.

6. Pranešančio asmens apie planuojamą, daromą ar padarytą galimą korupcinio
pobūdžio nusikalstamą veiką duomenys (vardas, pavardė), pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono
numeris, jei skiriais nuo telefono numerio, kuriuo pranešama apie nusikalstamą veiką).
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MEGINIMU ATSILYGINTI PINIGAIS AR = =
KITOMIS MATERIALIOMIS VERTYBĖMIS ZL

Joniškio ligoninė

SKAIDRUMO IR PROFESIONALUMO
KULTŪROS PUOSELEJIMASmiSAVO ELGESIU DEMONSTRUOK

SKAIDRUMĄ IR PROFESIONALUMĄ

PACIENTAS SIŪLO
PINIGUS AR
BRANGIAS
VERTYBES?

PACIENTAS SIŪLO
SALDUMYNUS,
GĖLESIR PAN.?

Taip

AIŠKIAI PASAKYK, JOG
MATERIALINĖS PADEKOS

NEREIKALINGOS

AR PACIENTAS
NUSTOJO SIŪLYTI

PADĖKĄ?

Taip

Ne

PACIENTAS PRIMYGTINAI SIŪLO
MATERIALINĘ PADĖKĄ

PRIIMK DOVANĄ

PALIK MATERIALINES VERTYBES
BENDRO NAUDOJIMO PATALPOSE

SAVO PADALINYJE AR PRIE
LIGONINĖS PAGRINDINIO ĮĖJIMO

KURK SKAIDRIĄ IR STIPRIĄ LIETUVĄ

PABAIGA


