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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-

2022 PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Elektrėnų ligoninės korupcijos prevencijos programa (toliau - Programa) parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu Žin., 2002, Nr. 57-2297), 

Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. birželio 17 d. nutarimu N.648 dėl nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 m. programos 

įgyvendinimo, 2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos  apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V-2521 dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2020–2022 metų programos 

patvirtinimo.  

2. Šioje Programoje numatytos priemonės yra Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 

2020–2022 metų programos dalis. 

3. Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką darymo. 

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir 

kituose teises aktuose apibrežtas sąvokas. 

5. Korupcijos prevencijos strategija  VšĮ Elektrėnų ligoninėje grindžiama visuotinai pripažintais 

principais: ilgalaikiškumu, nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės 

švietimu ir jos parama. 

 

II. VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE 

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

6. Išorinės korupcijos atsiradimo prielaidos: 

6.I. bendrosios (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama paramų visuomenės pilietiškumo stoka, 

nesipriešinimas korumpuotiems darbuotojams ir pasyvumas antikorupcinėje veikloje); 

6.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos, kontrolės sistemų, teisinių 

procedūrų ir priemonių netobulumas); 

6.3. institucinės (nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys, darbuotojų, žinančių apie korupcijos 

atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje). 

7. Vidinės korupcijos atsiradimo prielaidos VšĮ Elektrėnų ligoninėje: 

7.1. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

8. Viešieji pirkimai, kuriems naudojamos valstybės biudžeto lėšos, priskiriami prie sričių, kuriose yra 

didesne korupcijos pasireiškimo tikimybė. Nepakankama viešųjų pirkimų komisijos narių 

kvalifikacija, perdėtai smulkmeniškas supaprastintų pirkimų reglamentavimas arba netinkamai 

taikomos pirkimų organizavimo taisyklės ir sudaro sąlygas korupcijai pasireikšti. 

9. Korupcijos lygis ir paplitimas: VšĮ Elektrėnų ligoninėje korupcijos pasireiškimo atvejų nebuvo 

užregistruota. 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

10. Tikslai: 

10.1. užtikrinti VšĮ Elektrėnų ligoninės veiklos skaidrumą, teisinių ir antikorupcinių principų 

laikymąsi; 



I0.2. siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos darymo. 

11. Uždaviniai: 

11.1. nustatyti labiausiai tikėtinas korupcijos VšĮ Elektrėnų ligoninės veikloje sritis ir sąlygas 

korupcijai atsirasti ir plisti, teikti siulymus, kaip tobulinti rizikos sričių procedūras; 

11.2. visokeriopai skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, siekti, kad būtų igyvendintas vienas 

pagrindinių principų - atlikti korupcinius veiksmus beprasmiška, nes atsakomybė neišvengiama; 

11.3. diegti veiksmingas prevencijos priemones, kurios korupciją darytų beprasmišką. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. VšĮ Elektrėnų ligoninės darbuotojai turi teisę teikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl šios 

korupcijos prevencijos programos tobulinimo. 

13. Darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas, privalo apie jas informuoti savo tiesioginį 

vadovą. 

14. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato igyvendinimo priemones ir jų 

ivykdymo terminus bei vykdytojus. 

__________________ 

 

 


