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VŠĮ PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS
DARBUOTOJŲ, SUSIDURIANČIŲ SU KORUPCINE VEIKLA, ELGESIO TAISYKLĖS
IR PRANEŠIMO APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKLĄ INSTRUKCIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojų, susiduriančių su
korupcine veikla, elgeso taisyklėmis siekiama užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą
korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
2. Instrukcijoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys,
neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai
tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta
administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
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.
3. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį
nusiklatimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos
respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.).
II. PRANEŠIMO APIE KORUPCINĘ VEIKLĄ PROCEDŪRA
4. Darbuotojas, įtaręs ar norintis išreikšti savo susirūpinimą korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimu, privalo apie minėtus savo įtarimus
pranešti:
4.1. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriui (asmeniškai VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys, 104
kab., telefonas (8-45) 464560, raštu su žyma ant voko „asmeniškai“);
4.2. atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje – Korupcijos
prevencijos ir kontrolės komisijos pirmininkui (asmeniškai - VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo
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ir slaugos ligoninė, M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys, 108 kab., telefonas (8-45) 464560, raštu su
žyma ant voko „asmeniškai“).
5. Pranešime apie galimą korupcinę veiklą nurodoma:
5.1. pranešėjo vardas, pavardė;
5.2. darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, pareigos ir darbo vieta;
5.3. skundžiami veiksmai, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
taip pat vieta, laikas, aplinkybės, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, pranešėjo
manymu, reikšmingas aplinkybes.
6. Darbuotojui, įtarusiam ar norinčiam išreišti susirūpinimą korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika ar teisės pažeidimu, rekomenduojama:
6.1. nebandyti patiems atlikti tyrimo, rinkti įrodymų ar klausinėti informacijos asmenų.
Turimus duomenis ar kitus įrodymus, kurie darbuotojo manymu yra svarbūs, laikyti saugioje
vietoje;
6.2. išgirdus ar pamačius tai, kas darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašyti laiką, datą ir
kitas aplinkybes.
_________________

