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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VVSB) korupcijos 

prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 

(Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 

„Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, 

Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. 

lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos 

patvirtinimo“, Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa ir skirta korupcijos prevencijai 

VVSB. 

2. Apibrėžimai: 

2.1. 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 šioje dalyje nurodytas veikas (Specialiųjų tyrimų tarnybos 

įstatymas, Žin., 2000, nr. 41-1162). 

2.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

2.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant 

viešąsias paslaugas siekiant sau ar  kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi 

ar 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. 
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3. Į korupcijos prevenciją tikslinga įtraukti VVSB besikreipiančius gyventojus, prekių ir paslaugų 

tiekėjus, esant reikalui, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaida ir 

plačiąja visuomene. 

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

kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II. BENDRIEJI PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Bendrieji programos tikslai ir uždaviniai: 

5.1. vykdyti įstaigoje kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, viešesnę 

įstaigos ir darbuotojų veiklą, nepažeidžiant darbuotojų nekaltumo prezumpcijos. 

5.2. Užkirsti kelią korupcijai palankių sąlygų atsiradimui VVSB, ugdyti VVSB darbuotojų 

nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

5.3. Kurti VVSB korupcijos prevencijos sistemą, tuo užtikrinant skaidrumą vykdant viešuosius 

pirkimus, teikiant paslaugas. Siekti išaiškinti korupcijos atvejus ir diegti neišvengiamos 

atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą. 

 

III. SIEKIAMI REZULTATAI 

6. Korupcijos prevencijos programa siekiama tokių rezultatų: 

6.1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

6.2. Padidinti nepakantumą korupcijai; 

6.3.Pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą; 

6.4. Padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga, pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių 2011 – 2014 metų planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų 

vykdymo terminus bei vykdytojus. 

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

  


