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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ KRUONIO PSPC  

PROGRAMA 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centre 

(toliau – VšĮ Kruonio PSPC ) atsirasti ir plisti, užtikrinti didesnį viešųjų pirkimų skaidrumą ir siekti, 

kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros 

paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti. 

2. 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 šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos įstatymas, Žin., 2000, Nr. 41-1162). 

3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko 

kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo 

sektoriuje arba 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, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama 

kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymas, Žin., 2002, Nr. 57-2297). 

4. Bendrieji tikslai: 



4.1. Korupcijos prevencijos VšĮ Kruonio PSPC programos tikslas – kryptingos 

korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės darbuotojų 

veiklos užtikrinimas. 

4.2. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, bendradarbiavimas su visuomene, 

jos švietimas ir parama bei teisės pažeidimų tyrimas. 

4.3. Veiksmingos korupcijos prevencijos įstaigoje siekimas, vykdant prevencijos 

priemones, ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymą.  

4.4. Atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas. 

4.5. Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir 

visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų VšĮ Kruonio PSPC. 

Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, įstaigos 

darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos. 

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

5. Korupcijos prevencija VšĮ Kruonio PSPC – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų 

atskleidimas ir šalinimas, taip pat poveikis įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

6. Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos VšĮ Kruonio PSPC programos 

uždaviniai: 

6.1. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas; 

6.2. nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms pašalinti; 

6.3. užtikrinti įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų skaidrumą; 

6.4. kasmet analizuoti iš pacientų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) ir 

tobulinti įstaigos veiklą; 

6.5 skatinti glaudesnį ir aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės 

narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms; 

6.6 užtikrinti paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu 

skaidrumą; 

6.7 užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę; 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programa peržiūrima pagal 

reikalą, bet ne rečiau kaip kas dveji metai. 

8. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau. 
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