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VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINĖ 
 

                     KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS 

 

 

                                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos paskirtis – šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 

nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai ligoninėje atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad 

visos lėšos skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudotos kokybiškoms sveikatos priežiūros 

paslaugoms, pacientų teisėms  užtikrinti. 

 2. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 

m. sausio 17d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 

korupcija programa, Lietuvos Respublikos Seimo  nutarimu „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos  

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2011m. birželio 

16d. Nr. XI-1457, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo 

tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 

„Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004m. gegužės 19d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, 

valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir 

bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu , 

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 „Dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 patvirtinta „Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos 

priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programa“ 

3. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos nurodytuose įstatymuose: 
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 Korupcija – bet koks įstaigos darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar 

nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir 

taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. 

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

padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas 

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.  

Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais       įstatyme 

numatytais pagrindais eina pareigas viešajame juridiniame asmenyje arba verčiasi profesine veikla 

ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, veikti šio juridinio asmens  vardu, arba teikia 

viešąsias paslaugas.  

Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, 

įgyvendinant programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos priežiūros 

darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos  korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios: kyšininkavimas, papirkimas ir kitos 

nusikalstamos veikos, jei jos padarytos įstaigoje, teikiant paslaugas siekiant sau ar kitiems  

asmenims naudos – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, dokumentų 

suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas ir kitos nusikalstamos veikos. 

 

                              II. APLINKOS ANALIZĖ 

 

4. Korupcijos reiškiniai sveikatos sistemoje yra vieni iš pavojingiausių socialinių reiškinių, 

keliantys grėsmę žmogaus teisėms, iškreipiantys socialinį teisingumą ir keliantis pavojų 

visuomenės moralei. 

 5. Korupcijai sveikatos sistemoje įvertinti pasitelkiami sociologiniai vertinimo būdai, tačiau 

tyrimai ne visada atskleidžia ją visais įmanomais aspektais, nes korupcija yra latentinis reiškinys. 

Todėl vertinant korupciją tikslinga remtis įvairių tyrimų visuma ir faktiniais duomenimis apie 

padarytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.  
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 6. Pasaulio korupcijos barometro 2013 m. duomenimis (prieiga per internetą: 

http://www.stt.lt/lt/menu/sociologiniai-tyrimai/), 80 proc. Lietuvos gyventojų korumpuotais laiko 

Seimą, 79 proc. – teismus, 78 proc. – politines partijas, 73 proc. – sveikatos priežiūros įstaigas. 26 

proc. Lietuvos gyventojų teko duoti kyšį švietimo, teismų, sveikatos priežiūros, policijos, 

registravimo ir leidimų išdavimo, komunalinių paslaugų teikimo, mokesčių, žemėtvarkos 

institucijose. Pasaulio korupcijos barometro 2013 m. duomenimis, 35 proc. apklaustųjų, turėjusių 

reikalų medicinos įstaigose, nurodė davę kyšį. Į klausimą, kokia dažniausia priežastis, dėl kurios 

teko duoti kyšį, 40 proc. respondentų atsakė, kad siekė pagreitinti reikalus, 30 proc. – kad tai buvo 

dovana ar padėka, 26 proc. – kad tai buvo vienintelis būdas gauti paslaugą, 4 proc. tikėjosi gauti 

pigesnę paslaugą.  

 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) užsakymu 2015 m. buvo 

atliktas sociologinis tyrimas (gyventojų apklausa). Buvo lyginami apklausų, atliktų 2012, 2013, 

2014 ir 2015 m., rezultatai:  

 7.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas:  

  Ilgos eilės pas gydytojus specialistus – tai kaip ir anksčiau didžiausia problema, su kuria tenka 

susidurti gyventojams asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ). Šią problemą įvardijo 

daugiau nei pusė (56 proc.) respondentų, kurie per 12 mėnesių lankėsi ASPĮ. Pirmą kartą nuo 

2012 m. respondentų, nurodančių šią problemą, sumažėjo (palyginti su 2014 m. sumažėjo 6 

procentiniais punktais), o iki tol nepatenkintų ilgomis eilėmis gyventojų dalis tik didėjo. Ilgomis 

eilėmis pas gydytojus specialistus dažniau nepatenkinti vyresni nei 30 metų žmonės, didmiesčių 

gyventojai, pensininkai bei specialistai ir tarnautojai.  

   Kaip antrą blogybę respondentai (28 proc.) nurodė, kad tenka vaikščioti į skirtingas ASPĮ 

(„siuntinėja nuo vieno gydytojo prie kito“). Per paskutinius metus respondentų, nurodančių šį 

aspektą, sumažėjo 4 procentiniais punktais. Vaikščiojimu po skirtingas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas / skirtingus gydytojus dažniau nepatenkinti vyresni nei 50 metų gydymo įstaigų 

lankytojai, kaimo ir mažesnių miestų gyventojai, respondentai, turintys aukštesnį nei vidurinį 

išsilavinimą, pensininkai bei specialistai ir tarnautojai.  

   Ilgomis eilėmis atlikti medicininius tyrimus nepatenkintas kas ketvirtas (24%) ASPĮ lankytojas 

(-a). Palyginti su 2014 m. apklausos rezultatais, nepatenkintų sumažėjo daugiausiai – 11 

procentinių punktų. Šią problemą dažniau įvardijo vyresni nei 30 metų žmonės, gyvenantys 

kaime, respondentai, gaunantys didžiausias šeimos pajamas per mėnesį (daugiau kaip 800 eurų), 

specialistai ir tarnautojai.  
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  Atsainų ASPĮ darbuotojų požiūrį į pacientą paminėjo ketvirtadalis (23 proc.) respondentų. Per 

metus tai nurodančių respondentų dalis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tai dažniau 50–74 

metų gyventojai, pensininkai.  

   Šeštadalis (17 proc.) respondentų nurodė, kad per paskutinius 12 mėnesių jiems buvo sunku 

prisiskambinti į registratūrą ar gydytojui. Per paskutinius metus tai nurodančių respondentų, 

lankančių ASPĮ, dalis sumažėjo 5 procentiniais punktais. Tai dažniau minėjo moterys, vyresni nei 

30 metų respondentai.  

   15 proc. respondentų, kaip jiems svarbią problemą, nurodė dideles oficialias priemokas ASPĮ už 

tyrimus. Per paskutinius metus tai nurodančių respondentų sumažėjo 5 procentiniais punktais. Šią 

problemą dažniau minėjo 50–74 metų gyventojai, pensininkai ir bedarbiai, respondentai, turintys 

aukštąjį išsilavinimą bei gaunantys didžiausias šeimos pajamas per mėnesį (daugiau kaip 800 

eurų). 

   15 proc. asmens sveikatos priežiūros įstaigų lankytojų buvo nepatenkinti informacijos trūkumu ir jos 

prieinamumu. Šiuos aspektu kiek daugiau nepatenkinti vyrai, vyresni nei 50 metų žmonės, vadovai.  

    Po dešimtadalį respondentų skundėsi ASPĮ, kurioje lankėsi, personalo kompetencijos stoka (11 

proc.) bei sudėtinga pacientų registracijos sistema (9 proc.). Nepatenkintų sudėtinga pacientų 

registracijos sistema per metus šiek tiek sumažėjo (3 procentiniais punktais), o gydytojų ir slaugytojų 

kompetencija nepatenkintųjų dalis per metus padidėjo 1 procentiniu punktu (vienintelis aspektas iš 

visų, kurio paminėjimas nuo 2014 m. tyrimo padidėjo).  

7.2. Neoficialūs mokėjimai:  

   Trys ketvirtadaliai (76 proc.) Lietuvos gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių lankėsi 

ASPĮ, teigė, kad patys asmeniškai neoficialiai gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams 

neatsilygino. Tokia pat gydytojams neoficialiai neatsilyginusių gyventojų dalis buvo ir prieš 

metus. Pinigų ar dovanų mažiau linkę duoti jauniausi (15−29 metų) gyventojai, didmiesčių 

gyventojai, respondentai turintys nebaigtą vidurinį išsilavinimą. 

   Kaip parodė 2015 m. apklausa, per paskutinius 12 mėnesių gydytojams ar kitiems medicinos 

darbuotojams neoficialiai atsilygino 21 proc. asmens sveikatos priežiūros įstaigų lankytojų (kas 

penktas). Gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams neoficialiai atsilygino (davė pinigų ar 

dovanų) dažniau moterys, 50–74 m. amžiaus gyventojai, turintys mažesnes šeimos mėnesio 

pajamas (iki 450 eurų), kaimo ir mažesnių miestų gyventojai, pensininkai, respondentai, turintys 

aukštąjį išsilavinimą.  

 8. Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas ASPĮ:  

Respondentų buvo prašoma pasakyti, ar jie žinotų, kur galima kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veikomis ASPĮ. Penktadalis (18 proc.) atsakė, kad tokios informacijos ieškotų 
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teisėsaugos institucijų interneto svetainėse, po septintadalį apklaustų gyventojų tokios 

informacijos mėgintų ieškoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų informaciniuose stenduose (14 

proc.) ar žiniasklaidoje 14 proc.). Kas dešimtas tokiu atveju informacijos apie korupcijos 

prevenciją ieškotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse (11 proc.) arba SAM 

interneto svetainėje (11 proc.). Mažiausia dalis respondentų dėl to kreiptųsi į medicinos personalą 

ASPĮ (8 proc.) ar klaustų savo šeimos narių, draugų (2 proc.). Penktadalis (21 proc.) neturėjo 

nuomonės šuo klausimu.  

  Didžiausia dalis iš tų, kurie atsakė žinantys, kam pranešti, dėl korupcinio pobūdžio veikų 

kreiptųsi į policiją (25 proc.) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (22 proc.). Kiti dažniau 

paminėti atsakymai: kreiptųsi į kurią nors teisėsaugos instituciją (konkrečios nenurodė) – 17 proc., 

kreiptųsi į ASPĮ vadovą arba vyr. gydytoją (14 proc.), arba į Specialiųjų tyrimų tarnybą (13 proc.). 

Respondentai nurodė ir tokius atsakymus (paminėjo daugiau nei vienas procentas) – skambintų į 

Specialiųjų tyrimų tarnybą anoniminiu telefonu, skirtu kovai su korupcija (6 proc.), praneštų 

Mokesčių inspekcijai (5 proc.), skambintų į pagalbos telefoną 112 (3 proc.), praneštų žurnalistams 

(2 proc.), praneštų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (2 proc.) ar Valstybinei darbo 

inspekcijai (1 proc.). 6 proc. apklaustųjų, nors ir nurodė, kad žinotų, kur kreiptis dėl korupcinio 

pobūdžio veikų, neatsakė į šį klausimą.  

 

 

          III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

9. Programos tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos VšĮ Šakių ligoninė  prielaidas, užtikrinti 

skaidresnę ir veiksmingesnę ligoninės bei jos darbuotojų veiklą. 

10. Programos uždaviniai: 

10.1. Nuosekliai įgyvendinti ir vykdyti nuolatinę korupcijos prevencijos politiką įstaigoje. 

10.2. Įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą. 

10.3. Užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą. 

10.4. Analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl 

korupcijos ligoninėje. 

10.5.  Nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms šalinti. 

10.6.  Ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą. 

10.7. Didinti ligoninės darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę. Sudaryti sąlygas darbuotojams 

tobulintis ar savarankiškai kelti kvalifikaciją. 
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10.8. Viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus, 

tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technines specifikacijas, 

nepažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą. 

10.9.  GKK darbe užtikrinti antikorupcinės programos nuostatų laikymąsi. 

10.10. Skatinti darbuotojus pranešti apie galimas korupcijos apraiškas ligoninėje ir užtikrinti, kad 

jie bus apsaugoti nuo persekiojimo dėl geranoriško pranešimo apie pažeidimus. 

10.11. Skatinti pacientą ir darbuotoją elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją. 

10.12. Vertinti antikorupcines iniciatyvas, gaunamus pasiūlymus bei kitą informaciją, susijusią su 

korupcijos prevencija ligoninėje. 

10.13. Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. 

 

              IV.   PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA,   

                                        VERTINIMAS, KONTROLĖ, KEITIMAS 

 

11. Programos uždaviniams įgyvendinti ir tikslams pasiekti sudaromas korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 2017-2019 metais priemonių planas, kuris nustato korupcijos 

prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus bei vykdytojus. 

12. Programa vykdoma įstaigos lėšomis.  

13. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos komisija, 

patvirtinta VšĮ Šakių ligoninės vyr. gydytojo įsakymu Nr. V-14-4  2015m. gegužės 12d. Šios 

programos įgyvendinimo rezultatas – korupcijai atsirasti palankių sąlygų užkirtimas įstaigoje. 

14. Korupcinė situacija vertinama  ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo 

priemonių planas peržiūrimas kas metai. 

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

dažniau. 

16. Ši programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo. 

 

                      V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 17. Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami VšĮ Šakių ligoninės 

interneto svetainėje.  


