
 

                                                                                                                                                                                                  

  

  

VŠĮ KAUNO KALNIEČIŲ POLIKLINIKOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS 
  

 

        I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos misija – šalinti prielaidas korupcijai VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje (toliau poliklinikoje) 

atsirasti ir plisti, kontroliuoti, kad visos lėšos, skirtos sveikatos apsaugai, būtų panaudotos kokybiškoms 

sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

Korupcijos prevencijos programos 2016-2019 m. paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevenciją ir kontrolę įstaigoje 2016 – 2019 m. laikotarpiu, programa orientuota į korupcijos rizikos 

veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip patkorupcijos rizikos veiksnių valdymą. 

2. Korupcijos prevencijos VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos programa parengta vadovaujantis Lietuvos  

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 ,,Dėl šakinės 

korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos 

Korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr. 71-

2700), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 

programos patvirtinimo“ (Žin., 2002 m., Nr. 10-355; Nr. 60-2346). 

3. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos Poliklinikoje 2016–2019 m. 

programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei 

vykdytojus. 

4.Programoje vartojamos sąvokos : 

4.1. Korupcijos rizikos veiksniai –priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytas 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas; 

4.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas : kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, 

prekyba poveikiu, kitos nusikalstamos veikos, jei jos padarytos 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, kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, 

papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą; 

4.3. 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. 

5. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja VšĮ Kauno Kalniečių 

poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.                                       

                                               II.  KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

6. Bendrosios korupcijos prielaidos VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje: 

6.1. socialinės (santykinai maži medicinos personalo atlyginimai); 
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6.2. teisinės (teisės aktų, metodikų netobulumas ar jų nebuvimas); 

6.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje 

veikloje); 

6.4. specifinės prielaidos VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos veikloje (vienpusė ar nepakankama 

informacija apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir 

galimybes, apie medicininės paskirties aparatūros, vaistų, slaugos priemonių ir kt. viešuosius pirkimus ir 

užsakymus, centralizuotus pirkimus ir kt.). 

7. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos veiklos funkcijos, sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas: 

7.1. Prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešieji pirkimai; 

7.2. nemokamų ir mokamų gydymo ir slaugos paslaugų teikimas poliklinikoje; 

7.3.kompensuojamųjų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių skyrimas; 

7.4. nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas pacientams; 

7.5. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) veikla. 

 

                                III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  
8. Programos tikslas –išaiškinti ir šalinti korupcijos poliklinikoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir 

veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą. 

9. Programos uždavinys –galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant 

korupcijos prevencijos programos priemonių planą, siekiant kad visos lėšos, būtų naudojamos pagal 

paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms 

užtikrinti, taip pat poveikis medicinos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos. 

10. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma: 

 10.1 nustatyti veiklos sritis poliklinikoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti,    

teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

 10.2 vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų   

ilgalaikės korupcijos prevencijos poliklinikoje programos įgyvendinimo priemonių įvykdymą; 

 10.3 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą; 

 10.4 programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo 

esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; 

 10.5 ugdyti antikorupcinę kultūrą poliklinikoje; 

 10.6 neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas; 

11.Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) yra šios: 

  11.1 korupcijos rizikos analizė poliklinikoje; 

  11.2 korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas; 

  11.3 informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas poliklinikoje, pateikimas teisės 

aktų nustatyta tvarka, nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas; 

  11.4 visuomenės švietimas korupcijos prevencijos tema; 

  11.5 nuolatinis poliklinikos darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos tema; 

  11.6 etikos kodekso, patvirtinto VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos direktoriaus įsakymu laikymasis 

12.  Korupcijos rizikos analizė: 

  12.1 Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengiamos konkrečios 

priemonės galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir paskiriami asmenys, atsakingi už šių priemonių 

vykdymą; 

  12.2  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011m. gegužės 13d. įsakymą Nr.2-170 „ Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“.  



13.Visuomenės antikorupcinis švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą:  

  13.1 didinti antikorupcinio švietimo sklaidą; 

  13.2 poliklinikos darbuotojai turi dalyvauti seminaruose , paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo 

renginiuose; 

   13.3 poliklinika per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi teikti pacientams žinias 

apie savo veiklą įgyvendinant poliklinikos Korupcijos prevencijos programą, Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus antikorupcinius teisės aktus. 

  13.4  poliklinikos interneto svetainėje turi būti skelbiama poliklinikos Korupcijos prevencijos programa 

ir jos įgyvendinimo priemonių planas; 

  13.5 poliklinikos interneto svetainėje turi būti numatyta galimybė interneto vartotojams pateikti savo 

komentarus, atsiliepimus ar siūlymus, taip pat svetainėje turi būti paskelbta darbuotojų elgesio, susidūrus 

su korupcinio pobūdžio veika, taisyklės; 

  13.6  poliklinikos interneto svetainėje turi būti paskelbta informacija (pasitikėjimo telefono numeris, 

elektroninio pašto duomenys ) kuria pasinaudojęs asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, galėtų 

anonimiškai pranešti apie korupcines veikas poliklinikoje; 

  13.7 informacija, kur turi kreiptis asmuo susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti skelbiama 

visose poliklinikos informacijos skelbimo vietose; 

  13.8 skatinti darbuotojus pranešti apie galimas korupcijos apraiškas VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje ir 

užtikrinti, kad jie bus apsaugoti nuo persekiojimo dėl geranoriško pranešimo apie pažeidimus;  

14. Viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus, tinkamai 

parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas, nepažeidžiant tiekėjų 

lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą. VPK pirmininkas ir komisijos nariai 

už savo veiklą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Komisijos nariai negali priimti sprendimų ar dalyvauti 

juos priimant, ar vykdyti pavedimų, kurie susiję su jų privačiais interesais; 

15.  Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo 

atsirandančių korupcijos prielaidų VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje, ginti visuotinai pripažįstamas 

žmogaus kaip paciento teises ir laisves, VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos darbuotojų teises ir laisves bei 

nepažeisti nekaltumo prezumpcijos 

16. Poliklinikos darbuotojams organizuoti nuoseklius ir sistemingus mokymus korupcijos prevencijos 

temomis. 

17. Rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje, juos 

analizuoti ir, suderinus su VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos direktoriumi , paviešinti kitiems poliklinikos 

darbuotojams. 

18. GKK darbe užtikrinti antikorupcinės programos nuostatų laikymąsi; 

19. Užtikrinti VšĮ korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių 

įgyvendinimo administravimą bei kontrolę; 

  

 

                             IV. SIEKIAMI  REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
  

20. Korupcijos prevencijos programa siekiama šių rezultatų: 

  20.1 sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

  20.2 padidinti visuomenės pasitikėjimą poliklinika ir visa sveikatos sistema 

  20.3 padidinti nepakantumą korupcijai; 

  20.4 pagerinti korupcijos prevencijos priemonių Poliklinikoje organizavimą; 

21. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas  ir kontrolė vertinami vadovaujantis šiais 

rodikliais : 

  21.1 atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 

  21.2 įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius; 

  21.3 neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius; 



  21.4 programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas numatytais terminais; 

  21.5 ištirtų skundų ar pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius; 

  21.6 asmenų, pranešusių apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, skaičius; 

22. kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos 

priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

 

  

               V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ IR   

                                                             ATNAUJINIMAS 
  

 

22.Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos korupcijos 

prevencijos 2016-2019 m.programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato tikslą, priemones, jų 

vykdymo terminus ir vykdytojus. 

23. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis; 

24. Poliklinika rengia Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas; 

25. Korupcijos prevencijos programa, jeigu yra poreikis, gali būti papildoma ir koreguojama . Siekiant 

nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti problemas, kylančias įgyvendinant Programą:  

  25.1 reguliariai vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo 

stebėseną  ir vertinimą; 

  25.2 Poliklinika, vykdydama įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, 

periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV  ketvirčiui , ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo 

mėnesio 10 dienos, teikia informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai 

pagrindžiančius duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, o taip pat I ir II 

pusmečio ataskaitas skelbia poliklinikos internetiniame puslapyje. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parengė komisijos, atsakingos už korupcijos prevencijos vykdymą VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje,  

koordinatorė Solveiga Zenona Gudžinskienė



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


