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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin.,
2002, Nr. 57-2297) 5 str. 2 p., 7 str., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 (Tar., 2013, Nr. 264) patvirtinta
Šakine korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014 – 2016 m. programa:
1. T v i r t i n u VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos 2014 –
2016 m. korupcijos prevencijos programą (pridedama) bei Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo 2014-2016 m. priemonių planą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Atsakingiems darbuotojams nustatytais terminais įgyvendinti programos
priemones;
2.2. Administratorę supažindinti atsakingus vykdytojus su šiuo įsakymu.
2.3. Informacinių technologijų specialistą paskelbti šį įsakymą Žalgirio
klinikos interneto svetainėje.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Direktorė

V. Matulas

Alina Pūrienė

PATVIRTINTA
VšĮ VUL Žalgirio klinikos
Direktorės 2014 m. balandžio
Įsakymu Nr. 05VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKOS 2014 –
2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos (toliau – Žalgirio klinika)
2014 – 2016 m. korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis –
užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją Žalgirio klinikoje 2014 –
2016 m. laikotarpiu, sukurti teisines, administracines, finansines prielaidas ir sąlygas
skaidriai, kokybiškai sveikatos priežiūrai užtikrinti.
2. 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. 77-3727),
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.57-2297),
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945;
2006, Nr. 77-2975), 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. 833015), 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), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 (Tar., 2013, Nr. 264) patvirtinta Šakine
korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014 – 2016 m. programa.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys,
neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio
skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip kenkiant asmenų ir
valstybės interesams;
3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už
kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, papirkimas ir kita nusikalstama veika, jeigu ji padaryta siekiant sau
ar kitiems asmenims naudos viešojo administravimo arba viešųjų paslaugų sektoriuje:
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,
kita nusikalstama veika, kai jos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo,
taip pat – nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
3.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Programos 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos
įgyvendinimo priemonių planą.
II. KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE BEI ŽALGIRIO KLINIKOJE
SITUACIJOS IR PRIELAIDŲ ANALIZĖ
5. Pasaulinio korupcijos barometro 2013 m. tyrimų duomenimis Lietuvoje pagal
kyšininkavimo lygį sveikatos sistema (4,1 balo) užima 4 vietą po Seimo, teisės aktų
leidėjo (4,3 balo), teisėjų, teismų (4,3 balo) ir politinių partijų (4,2 balo).
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu
2011-2012 metais atliktų sociologinių tyrimų (gyventojų apklausos) Lietuvoje
rezultatus, konstatuojama:
6.1. Gyventojai nėra įsisąmoninę (per mažai žino), kad korupcija yra ir
atsidėkojimas po paslaugos suteikimo (po sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo).
6.2. Pagal apklausos duomenis, tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos visuomenės
supranta, kad kyšininkavimo atveju atsakomybė tenka ir duodančiajam, ir
imančiajam, likusi visuomenės dalis atsakomybę dažniausiai yra linkusi priskirti
imančiajam kyšį.
6.3. Gyventojai mano, kad dėl esamo korupcijos masto kalčiausi yra politikai, taip
pat ir valstybės tarnautojai, ir tik nedidelė atsakomybė tenka gyventojams, o
mažiausiai kaltina save ir savo aplinką.
6.4. Gyventojai mano, kad labiausiai korupcijos pažeidžiami sveikatos sistemoje
yra didžiausios ligoninės (universitetinės klinikos), miestų ir rajonų ligoninės bei
poliklinikos.
7. Žalgirio klinikoje 2014 m. sausio – vasario mėn. Žalgirio klinikos padaliniuose
(poliklinikoje bei stacionare) buvo atlikta apsilankiusiųjų pacientų bei kitų lankytojų
anketinė apklausa, kurios tikslas - išsiaiškinti galimas korupcinio pobūdžio apraiškas
bei situaciją įstaigoje. Buvo apklausti 40 poliklinikos bei 33 stacionaro lankytojai.
8. Iš 33 stacionare apklaustų respondentų 1 nurodė atsiskaitęs už suteiktą paslaugą
neteisėtu mokėjimu (motyvas – jog neteisėto mokėjimo nereikalavo, tačiau manė, jog
tokiu atveju medicininė paslauga bus kokybiškesnė, geresnė sveikatos priežiūra,
didesnis dėmesys). 1 respondentas nurodė, jog kitą kartą lankantis Žalgirio klinikoje
neabejotinai atsiskaitys už suteiktą paslaugą, 11 - gal būt, priklausomai nuo
situacijos, 6 - greičiau ne, 8 - kategoriškai ne.
9. Iš 40 poliklinikoje apklaustų respondentų 5 nurodė atsiskaitę už suteiktą
paslaugą (kaip motyvą, 2 nurodė, jog neteisėto mokėjimo nereikalavo, tačiau manė,
jog tokiu atveju medicininė paslauga bus kokybiškesnė, geresnė sveikatos priežiūra,
didesnis dėmesys; 2 – nes taip įprasta, taip daro dauguma, 1 – reikalavo susimokėti). 5
respondentai nurodė, jog kitą kartą lankantis Žalgirio klinikoje neabejotinai atsiskaitys
už suteiktą paslaugą, 5 - gal būt, priklausomai nuo situacijos, 18 - greičiau ne, 6 kategoriškai ne.
10. Apibendrinus apklausos duomenis, darytina išvada, jog nors ir santykinai
nedaug pacientų nurodė neoficialiai atsiskaitę už suteiktą paslaugą, tačiau dar nemažai

pacientų mano, jog neteisėtas mokėjimas yra (gali būti) susijęs su kokybiškesne
sveikatos priežiūra, didesniu dėmesiu, geresniu aptarnavimu, todėl toleruoja
neoficialius mokėjimus medicinos darbuotojams. Pažymėtina, jog iš apklausos
dalyvių kategoriškai prieš neteisėtus mokėjimus nusiteikusių respondentų nebuvo
daug.
III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS ŽALGIRIO KLINIKOJE TEISINĖ IR
INSTITUCINĖ BAZĖ

11. Žalgirio klinika yra tretines odontologinio profilio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikianti gydymo įstaiga, užtikrinanti praktinę bazę medicinos studentams,
rezidentams bei kvalifikaciją keliantiems gydytojams odontologams.
12. Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos
prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004,
Nr. 83-3015), nustatyta, kad valstybės ar savivaldybių įstaigose gali būti steigiami
padaliniai ar skiriami asmenys, kuriems būtų pavedama korupcijos prevencijos ir
kontrolės funkcija. Už korupcijos prevenciją Žalgirio klinikoje atsakingas asmuo
rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones bei savarankiškai ir operatyviai
reaguoja į valstybėje vykstančius teisėkūros ir įvairių sričių reguliavimo pokyčius,
atitinkamai koreguodamas korupcijos prevencijos politiką Žalgirio klinikoje.
13. Žalgirio klinikoje, vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011
m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Žin., 2011, Nr. 60-2877) patvirtintomis
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, kiekvienų metų III ketvirtį
atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo atlieka Žalgirio klinikos atitinkamų sričių
korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą bei teikia kompetentingoms
institucijoms išvadas.
14. Žalgirio klinikoje esančiuose informacinės sistemos monitoriuose
demonstruojami LR Specialiųjų tyrimų tarnybos parengti antikorupcijos vaizdo klipai
(„Pižama“, „Kaubojai“). Informaciniuose monitoriuose taip pat demonstruojamas
Žalgirio klinikos direktorės kreipimasis į įstaigos pacientus bei kitus lankytojus,
kuriuose skelbiama įstaigos pozicija dėl neteisėtų mokėjimų. Žalgirio klinikos
internetinėje svetainėje skelbiama informacija, kur pacientai bei kiti lankytojai gali
kreiptis susidūrę su korupcinio pobūdžio veikomis.
15. 2014 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
lektorė Žalgirio klinikos darbuotojams skaitė paskaitą apie korupcijos reiškinį
sveikatos sistemoje, korupcijos prevenciją.
IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
16. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Žalgirio klinikoje prielaidas,
užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Žalgirio klinikos bei jos darbuotojų veiklą.
17. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir
šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Žalgirio klinikai, būtų naudojamos pagal
paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų

teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis įstaigoms darbuotojams, siekiant
atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
18. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
18.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti
veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos Žalgirio klinikos programos
įgyvendinimo priemonių įvykdymą;
18.2. nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas
jai atsirasti ir plisti, nustačius tokius požymius, šalinti galimas priežastis;
18.3. skatinti Žalgirio klinikos darbuotojų nepakantumą korupcijos apraiškoms ir
įtraukti į korupcijos prevenciją Žalgirio klinikos pacientus;
18.4. ugdyti antikorupcinę kultūrą gydymo įstaigoje;
18.5. visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą, taip
pat įstaigos darbuotojų mokymas.
18.6. Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Žalgirio klinikoje,
pateikimas. Siekiant, kad įstaigoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys,
informacija apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas atitinkamose
pareigose, turi būti tikrinama teisės aktų nustatyta tvarka.
18.7. Žalgirio klinikos internetiniame puslapyje, įstaigos patalpose, visuomenės
informavimo priemonėse skelbti informaciją apie Žalgirio klinikos veiklą, įstaigoje
taikomas korupcijos prevencijos priemones, siekiant kuo didesnio veiklos viešumo ir
skaidrumo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Esant poreikiui, programai vykdyti lėšos gali būti skiriamos iš Žalgirio klinikos
biudžeto ar kitų galimų finansavimo fondų lėšų.
20. Programa atnaujinama pasikeitus reikšmingoms aplinkybėms ar pakeitimus
inicijavus Žalgirio klinikos dalininkams, Žalgirio klinikos direktoriui, pavaduotojams
ir/ar paskirtam Žalgirio klinikoje už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui.
__________________
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VšĮ VUL Žalgirio klinikos
Direktorės 2014 m. balandžio
Įsakymu Nr. 05KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014-2016
METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Priemonės pavadinimas
Parengti Korupcijos prevencijos
programos naują redakciją
Atlikti Žalgirio klinikos pacientų
anketinę apklausą, siekiant
išsiaiškinti galimas korupcinio
pobūdžio apraiškas bei situaciją
įstaigoje
Organizuoti LR Specialiųjų tyrimų
tarnybos atstovo paskaitą Žalgirio
klinikos darbuotojams
Pareiškimų, skundų dėl galimų
korupcinio pobūdžio veikų
nagrinėjimas

Atsakingas
vykdytojas
- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo
- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo;
- Administracija

- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo
- Administracija;
- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo;
- Vidaus audito
vadovas
Viešųjų pirkimų procedūrų kontrolė - Administracija;
- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo
Kontroliuoti alkoholio, tabako,
- Administracija;
narkotikų galimą vartojimą Žalgirio - Skyrių vedėjai
klinikoje
Teikti informaciją pacientams apie - Administracija
Žalgirio klinikoje teikiamas
nemokamas ir mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas
Žalgirio klinikos darbuotojų
- Administracija;
švietimas ir informacija apie
- Atsakingas už
korupcijos prevencijos priemonių
korupcijos
vykdymą
prevenciją asmuo
Sudaryti sąlygas darbuotojams,
- Direktorius;
pacientams, kitiems asmenims
- Direktoriaus
anonimiškai pranešti Žalgirio
pavaduotojai;
klinikos vadovybei savo įtarimus
- Atsakingas už
dėl galimos personalo korupcinio
korupcijos
pobūdžio nusikalstamos veikos
prevenciją asmuo

Įvykdymo
terminas
2014 m. I
ketvirtis
2014 m. I
ketvirtis

2014 m. I
pusmetis
Gavus
atitinkamą
skundą

Nuolat

Nuolat
Nuolat

Nuolat

Nuolat

10.

11.

12.

Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybių nustatymo vertinimą
atitinkamoje Žalgirio klinikos
veiklos srityje
Analizuoti pacientų ir darbuotojų
pasiūlymus dėl korupcijos
prevencijos įstaigoje
Atlikti Žalgirio klinikos pacientų
anketinę apklausą, siekiant
išsiaiškinti galimas korupcinio
pobūdžio apraiškas bei situaciją
įstaigoje bei palyginti su 2014 m.
atliktos apklausos duomenimis

V. Matulas

- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo

Kiekvienų metų
III ketvirtis

- Administracija;
- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo
- Atsakingas už
korupcijos
prevenciją asmuo

Gavus pasiūlymų

2016 m. I
ketvirtis

