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},IESOSIOS ISTAIGOS SAUrNNU NITBULATORIJO S 2O2O.2O22METU KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' viesosios lstaigos saukenq amburatorijos korupcijos prevencijos programos (toliau _ pro$ama)paskirtis - Salinti prielaidas korupcijai uoi.uoi i, prir,l-uzrikrinti nuolatini, veiksmingq nuoseklq irkryptingq korupcijos prevencijos ir kontroles p.r..*ru planavim4 ir igyvendinim4, salinantkorupcijos prieraidas vsf saukenq ambulatori;o;, ltoriuu _ amburatorija).2' Programa parengta vadovaujantis rietuvos 
'Resfublikos 

korupcijos prevencijos istatymu,Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikosvyriausybes 2001 m' rugsejo 4 d. nutarimu Nr. rois.oer Lietuvos Respublikos nacionalines kovossu korupcijos strategijos", Lietuvos Respublikos vyriausybes 2004 m.geguZes 19 d. nutarimu Nr.607 ,,Del padaliniq ir asmenq, valstybes ar savivaliybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencii4ir kontrolg' veiklos ir bendradarbiavimo taisykliq patvirtlimo" ir Lietuvos Respublikos Sveikatosapsaugos ministro 2015 m. gruodzio l0 d. lsakymuNr. v-1433 ,,D61 sakines to*p"i.,o. p."r"n"i.1o.sveikatos prieZidros sistemoje 2or5-2org metrr programos patvirtinimo,. ir velesniais jopakeitimais.

3. Programoje vartojamos s4vokos:
Korupcija - bet koks valstybes_ tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems
suteiktq igaliojimq ar nustatltq elgesio standartq, ariotio- etgesio skatinimas siekiant naudos sau arkitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenq ir valstybds interesams.
Korupcinio pob[dzio teises paieidimai - korupcinio pobldZio nusikalstama veikla irjai tapatiispagal pob[di, tadiau maZiau pavojingi teises paZeidimai, uz kuriuos numat]ta administracine,

drausmine ar kitokia teisine atsakomybe.
Korupcinio pobldzio nusikarstama veika - kysininkavimas, tarpininko kysininkavimas,

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarS..tos viesojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vies4sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tamybinepadetimi arba igaliojimq virsijimas, piktnaudziavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar
matavimo priemoniq sukrastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar lssvaistymas, tamybospaslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenrp apie pajamas,
peln4 ar turtq pateikimas, nusikarstamu btidu !g),tq pinigq ar turto legalizavimas, kisimasis ivalstybes tamautojo ar vieSojo adminisffavimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama kysio, pafiimo arba
nuslepti ar uZmaskuoti kysininkavim4 ar papirkim4. programoje vartojamos sfvokos atitinka
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatyme ir kituose teises aktuose apibroZtas s4vokas.

4. Programa igyvendinama pagal programos 
igyvendinimo priemoniq pran4 ltoriau - priemonirl

planas).



II. KORUPCIJOS PRIELAIDU ANALIZE

5. Bendros korupcijos prielaidos VSf Saukenq ambulatorijoje:
5. l.Socialines (santykinai maZi darbuotojq atlyginimai);
5'2'Teisines (Lietuvos Respublikos sveikatos 

-apsaugos 
sistemos kokybes sistemq ir regramentqstoka, teisds aktq netobulumas, daZnas jq keitimas); 

"
5'3'visuomenes pilietiskumo stoka (visuomenes poziiirio i korupcii4 neapibreZtumas irpriestaringumas, nesiprieSinimas_ korumpuotiems valstybes tamautojams bei sveikatos sistemosdarbuotojams, piliediq nenoras dalyvauti antikorupcineje veikloje);
5'4'Specifines prielaidos (pirminds asmens sueikatos prieZitiros lstaigos atliekami viesiejipirkimai).

6' Ambulatorijos veikros sritys, kuriose galima korupcijos pasireiskimo tikimybe:
6.1. Prekirl ir (ar) paslaugq vie5ieji pirkimai
6.2 Mokamq pirmines asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimas.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

7' Programos tikslas - uitikrinti korupcijos prevencij4 Ambulatorijoje, kompleksiskai Salintineigiamas s4lygas, skatinandias korupcijos atsiradim4.
8. Programos uZdaviniai:
8'l' atskleisti ir Salinti galimas korupcijos prieZastis ir sQlygas, lgyvendinant programos priemonirlplan4;

8'2' uitikrinti valstybes politikos pirmines asmens sveikatos prieziiiros srityje igyvendinimo(funkcijq vykdyrno) kokybg;
9' Korupcijos prevencijos tikslui ir uzdaviniams pasiekti numatoma:
9' 1' uZtikrinti veiksming4 numat)'tq programos priemoniq igyvendinim4 Amburatorijoje, prieziiiros
kontrolg;
9'2' nustatlti veiklos sritis, kuriose galima korupcine veikla, bei sqlygas jai atsirasti ir plisti;
9.3. igyvendinti nei5vengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus princip4;
9 4' skatinti nepakantumq korupcijos apraiskoms, itraukti ikorupcijos prevencii4 visuomeng;
9.5. ugdl.ti antikorupcing kultrlrg Ambulatorijoje;
9.6. parengti ir prireikus tikslinti kovos su korupcija program4;
9J' paskirti istaigoje asmenj, kuriam pavedama rykJyti korupcijos prevencii4 ir kontrolg.
1 0. Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas:
l0'l- prasymq del informacijos apie asmen!, siekiant! eiti arba einanti pareigas Ambulatorijoje,
pateikimas Lietuvos Respublikos specialiqiq tyrimq tamybai;
10'2' skatinti glaudesnl ir aktyvesni pirmines asmens sveikatos prieZiiiros specialistq
bendradarbiavimq su visuomene, ugdant visuomends nariq pilieting s4mong ir nepakantum4
negerovems;

10'3' ugdyti antikorupcing kultiir4 (visuomenes antikorupcinis svietimas, ugdymas bei visuomenes
nepakantumo korupcijai skatinimas).

V. PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI



l1' Programos ir jos igyvendinimo priemoniq vykdymas ir kontrole vertinami pagal siuos rodiklius:
]] I iqkdr,, Programos igyvendinimo priemorlq ptano priemoniq skaidius;
I 1.2. neivykdyq programos. 

igyvendinimo priemoniq ptuno p.rr.onir] skaidius;l1'3' programos igyvendinimo priemoniq plano pri..oniq iglvendinimas nustatltais terminais;
1 1'4. pranesimq apie garimus korupcinio pobudzio t.ire. puz"rai,,us skaidius;l1'5' kiekviena konkreti programos 

lgyvendinimo priemoniq plano priemon6 vertinama pagarProgramos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriteri.lus.

vI' INF.RMAVIMA' APIE GALIMA KoRUpcrN, vErKA, KoRupcrNru rEIsEs
raZnrnruq ryRrMAs

12. Siekiant veiksmingai i5tirti korupcinius teises paZeidimus, biitina:
12'1' Sudaryti s4lygas piliediams anonimiskai el. iastu, telefonu pranesti savo ltarimus del galimosdarbuotojq korupcinio pobiidZio nusikalstamos ,.ikor, 

-

12.2. titti skundus, parei5kimus del galimq korupcijos atvejq;
12.3. vertinti pasiiilymus del korupcijos p.evencijos;
12'.4' analiziuoti pagristus itarimus del darbuotojq korupcinio pobiidzio nusikalstamos veikos iratlikti tyrimus pagal savo kompetencij4;
12'5' issiaiskinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktQ bei esant itarimui del galimoskorupcinio pobiidZio nusikalstamos veikros, nedersiant informuoti istaigos vadov4.

vII. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

13' Programos iglvendinim4 
_ 

orgaaizuoja ir priemoniq prano steb6sen4 bei kontrorg vykdoAmbulatorijos darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos prevencijos kontrolg;
13'1' visa informacija apie Programos igyvendinimj skelbiama viesai Ambulatorijos intemetineje
svetaineje.


