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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2020-2022 metų 

Korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikį, veiksmingą 

ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir antikorupcinės kultūros ugdymą 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) 

2020-2022 metais.  

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XXI-1537,,Dėl Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos 

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

atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 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“, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521 patvirtinta Šakine 

korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programa. 

3. Programoje vartojamos sąvokos: 

3.1. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis 

siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, 

pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas 

pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, 

reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, 

taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam 

asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už 

atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas 

pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas; 

3.2. 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;  

3.3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

3.4. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių 

gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas; 

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

numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje 
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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, 

taip pat arbitras arba prisiekusysis; 

3.6. kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas. 

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Korupcijos prevencijos 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 2020-2022 metų programos 

įgyvendinimo 2020-2022 metų priemonių planą (toliau – Korupcijos prevencijos priemonių planas 

2020-2022 metams). 

 

II. APLINKOS ANALIZĖ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Sociologinių tyrimų duomenimis, sveikatos priežiūros sistema yra viena iš labiausiai 

korupcijos paveiktų viešojo sektoriaus sričių. Korupcijos reiškiniai sveikatos priežiūros sistemoje 

yra vieni iš pavojingiausių socialinių reiškinių, iškreipiantys socialinį teisingumą, didinanti šešėlinę 

ekonomiką. Bet kokia korupcinė veikla daro ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą. Taip yra dėl to, 

kad pažeidžiami visų šalies gyventojų lygiateisiškumo ir teisingumo principai, atsiranda 

nepasitikėjimas ir nusivylimas tiek visuomene, tiek pačia valstybe. 

6. Eilę metų Lietuvos korupcijos žemėlapyje sveikatos apsaugos institucijos įvardijamos 

tarp labiausiai korumpuotų. 2019 metais tai nurodė 47 proc. apklaustų gyventojų ir 45 proc. 

valstybės tarnautojų. Vertinant sveikatos apsaugos įstaigų korumpuotumą 2019 metais 

Respublikinės ligoninės/klinikos atsidūrė šio sąrašo viršuje. 32 proc. apklaustųjų gyventojų įvardijo 

jas kaip labai korumpuotas, 60 proc. kaip dalinai korumpuotas ir tik 2 proc. įvardijo kaip visai 

nekorumpuotas įstaigas. Dauguma gyventojų (61proc.) mano, kad kyšis padeda spręsti problemas. 

Ši dalis nuo 2007 m. nuosekliai mažėja. Paaiškėjo, kad 30 proc. gyventojų duotų kyšį, kad išspręstų 

savo problemas. 10 proc. gyventojų nurodė, kad per pastaruosius 12 mėn. jie yra davę kyšį, per 5 

metus tokių yra net 23 proc. Lietuvos gyventojų, kurie prisipažino, kad jiems yra tekę duoti kyšį 

bent kartą per pastaruosius 5 metus, buvo klausiama apie kyšio davimo priežastis. Dažniausiai buvo 

atsakoma, kad „visi taip daro“ ir kyšis buvo duodamas tikintis, kad tai „padės greičiau išspręsti 

problemą“. Žymiai rečiau buvo nurodoma, kad kyšis buvo reikalaujamas. 

7. Pagrindinis Kauno klinikų 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos tikslas 

buvo didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas Kauno 

klinikose.  

8. 2016-2019 buvo įgyvendinami šie korupcijos prevencijos programos uždaviniai: 

8.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti 

asmenį (komisiją), atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę; 

8.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;  

8.3. vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;  

8.4. didinti viešumą ir atvirumą teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Didinti 

Kauno klinikų veiklos viešumą ir atvirumą; 

8.5. didinti Kauno klinikų veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;  

8.6. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;  

8.7. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją; 

8.8. gerinti valdymo kokybę. Kauno klinikose sudaryti antikorupcinę aplinką;  

8.9. didinti viešųjų pirkimų vykdymo Kauno klinikose skaidrumą;  

8.10. teikti informaciją pacientams;  

8.11. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos Kauno klinikose 

atvejus;  

8.12. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. 
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9. 2016-2019 m. taip pat ir 2020 m., korupcijos prevencija buvo įgyvendinama 

vadovaujantis 2016-2019 m. Kauno klinikų korupcijos prevencijos programa. 

10. Vykdant programos priemones pasiekti šie pagrindiniai rezultatai: 

10.1. kiekvienais metais atliekami korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymai, 2020 m. 

jie atlikti mokamų paslaugų teikimo srityje ir planinių operacijų planavimo ir valdymo srityje. 

Vertinimo metu buvo identifikuotos probleminės procesų valdymo sritys ir numatytos korupcijos 

prevencijos priemonės bei jų įgyvendinimas; 

10.2. bendruose susirinkimuose periodiškai pateikiama informacija apie korupcijos 

prevenciją, kalbama apie kylančias problemas ir rizikas, bendradarbiaujama su įvairiomis ir 

institucijomis korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo klausimais. Į korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimą aktyviai buvo įsitraukusi ir Lietuvos medicinos studentų asociacija. Kauno 

klinikos už antikorupcines iniciatyvas yra gavusios du Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos apdovanojimus; 

10.3. iki 2021 m. gauti 3 darbuotojų pranešimai apie galimai korupcinio pobūdžio veiką. 

Tai leidžia manyti, kad antikorupcinės aplinkos priemonės yra veiksmingos, o darbuotojų 

nepakantumas korupcijai auga; 

10.4. atsižvelgiant į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rezultatus atnaujinta 

dalis vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų, peržiūrėti paslaugų organizavimo procesai; 

10.5. pirkimų srityje didėja pirkimų skaičius per CPO, vykdomi konsoliduoti pirkimai; 

10.6. 2019 m. Kauno klinikose pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje Pacientų taryba, į kurią 

viešosios atrankos būdu išrinkti 7 pacientai ir pacientų visuomeninių organizacijų atstovai. Pacientų 

taryba išrinkta 3 metų kadencijai. Pacientų taryba – tai patariamasis  organas, sudarytas pacientų ir 

jų artimųjų patirtims Kauno klinikose gerinti. 

 

III. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 

11. Bendrosios korupcijos prielaidos: 

11.1. socialinės (visuomenės pakantumas korupcijai ir jos toleravimas bei skatinimas, 

pilietiškumo stoka); 

11.2. technologinės (lėtas elektroninių paslaugų diegimas sveikatos sektoriuje ir kt., 

kompiuterinio raštingumo stoka vyresnių asmenų amžiaus grupėje); 

11.3. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, kokybės sistemų ir reglamentų 

stoka, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas); 

11.4. finansinės (asmeninės finansinės naudos siekimas, pacientų srautų nukreipimas į 

kitas gydymo įstaigas pažeidžiant viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatas); 

11.5. vadybinės (sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai ir kt.). 

12. Specifinės korupcijos prielaidos: 

12.1. medicininės paskirties aparatūros, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. 

priemonių viešieji pirkimai; 

12.2. nepakankama informacija pacientams apie teikiamas mokamas sveikatos priežiūros 

paslaugas bei sveikatos priežiūros paslaugas apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, apie pacientų 

teises ir galimybes; 

12.3. pacientų, norinčių gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas eilės; 

  12.4. nepakankamas Kauno klinikų darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

13.  Programos strateginis tikslas  – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, mažinti 

ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas Kauno klinikose.  

14. Programos tikslai: 

14.1.  diegti bendrus elgesio standartus; 
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14.2.  didinti Kauno klinikų darbuotojų ir pacientų antikorupcinį sąmoningumą, 

netoleranciją korupcijai ir skatinti juos veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito 

nesąžiningo elgesio; 

14.3.  vykdyti atvirą ir aiškią komunikaciją, deklaruojant netoleranciją korupcijai ir 

formuojant skaidrios ir atviros įstaigos įvaizdį;  

14.4.  siekti skaidrumo, efektyvumo viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų 

pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas.  

15. Uždaviniai programos tikslams pasiekti: 

15.1.  tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus; 

15.2.  didinti Kauno klinikų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei; 

15.3.  gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų 

skaidrumą; 

15.4.  skaidrinti viešųjų pirkimų procesą. 

16. Įgyvendinus priemones tikimasi, kad bus pasiekti ne tik strateginio tikslo 

įgyvendinimo rodikliai, bet bus aktyviau kuriama antikorupcinė aplinka, padidės darbuotojų, 

pacientų nepakantumas korupcijai, pagerės pacientų ir gydytojų bendravimo kultūra. Identifikuojant 

galimas korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikas bus optimizuoti administraciniai procesai, 

nustatytos aiškios vidinės tvarkos, sudarytos sąlygos vidiniais kanalais pateikti informaciją apie 

galimas korupcinio pobūdžio veikas tiek pacientams, tiek darbuotojams. 

 

V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

17. Programa vykdoma Kauno klinikų lėšomis. 

18. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Kauno klinikų 2020-2022 metų 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (pridedama), kuris nustato 

priemones, jų įvykdymo terminus bei vykdytojus. 

19. Programos įgyvendinimą atlieka Kauno klinikų darbuotojas, generalinio direktoriaus 

įsakymu paskirtas atsakingu už Programos vykdymo organizavimą. 

20. Už konkrečių Programos priemonių plane numatytų priemonių vykdymą atsako jame 

nurodyti vykdytojai. 

21. Visuomenė ir kiti suinteresuoti subjektai gali teikti pasiūlymus dėl Programos 

nuostatų atnaujinimo per visą Programos įgyvendinimą. 

22. Programos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas atliekami reguliariai. Atsižvelgiant į 

kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos įgyvendinimui, už 

Programos vykdymo organizavimą atsakingas darbuotojas gali teikti pasiūlymus dėl įgyvendinamų 

priemonių plano koregavimo ar pakeitimo. 

23. Pasibaigus metams, už Programos vykdymo organizavimą atsakingas darbuotojas, 

parengia informaciją apie Programos priemonių plane 2020-2022 numatytų priemonių 

įgyvendinimą, ir pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ne vėliau kaip iki 

vasario 1 d. 

24. Informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu, skelbiama Kauno klinikų interneto 

svetainėje. 

 

 

_________________________________ 

 
 


