
 
 

ATASKAITA APIE VIEŠOSIS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2020 – 2022 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 2020 METAIS 

 

1. Paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos kontrolę ir prevenciją viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje 

(toliau – Ligoninė). 

2. Parengta Ligoninės korupcijos prevencijos 2020 – 2022 metų programa (toliau- Programa) ir Programos 

įgyvendinimo priemonių planas (toliau- Priemonių planas). 

3. Programa ir Priemonių planas paskelbti interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje 

„Korupcijos prevencija“. 

4. Parengta Ligoninės korupcijos prevencijos politika ir paskelbta interneto svetainėje 

www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

5. Atliktas vertinimas dėl Ligoninėje įgyvendinamų privačių interesų deklaracijų pagal Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo nuostatų, susijusiu su tinkamu deklaracijų pateikimu, rizikų nustatymu ir 

rekomendacijų teikimu. 

6. Ligoninėje patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. 

7. Paskirtas atsakingas asmuo (atitikties pareigūnas) atsakingas už LR viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę Ligoninėje. 

8. Sąrašas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, paviešintas interneto 

svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

9. Peržiūrėta informacija apie pacientų teises ir pareigas paskelbta įstaigos informaciniuose stenduose ir 

interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Informacija pacientams“. 

10. Informacija apie tai, kur ir kokiu būdu pacientas gali kreiptis, susidūręs su korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veikla atnaujinta ir paskelbta įstaigos informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje 

www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

11. Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus atnaujinta ir paskelbta 

Ligoninės informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. 

12. Įdiegta vidaus informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimo kanalai ir paskelbta 

Ligoninės informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt. 

13. Patvirtinta Informacijos apie pažeidimus Ligoninėje teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas.  

14. Paskirtas atsakingas asmuo (kompetentingas subjektas) kuris atlieka Vidinių informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo 

kanalu teikimo ir tvarkymo Ligoninėje tvarkos apraše nurodytas funkcijas. 

15. Nuolat statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK 

„Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ pildoma informacija apie pacientams suteiktas 

mokamas paslaugas. 

16. 2020 m. Ligoninės į „Sveidrą" įvestų duomenų sumų (Eur), už kurias pacientams buvo suteikta mokamų 

paslaugų, vidurkis –76,9 proc. analogiškų sumų, nurodytų Ligoninės finansinėse veiklos ataskaitose, 

vidurkio. 

17. Patvirtintas Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms Ligoninėje gauti ir pacientų 

skambučių srautų valdymo organizavimo tvarkos aprašas, su kuriuo pasirašytinai supažindinti visi 

Konsultacinėje poliklinikoje dirbantys specialistai. 

18. Nuolat vykdomas pacientų, užsiregistravusių pas Ligoninės specialistus per IPR IS, skaičiaus 

didinimas. 

19. Atlikta pacientų pacientų pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apklausa. 

20. Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt įdiegtoje specialioje nuorodoje „Viešieji 

pirkimai“, viešai skelbiama su viešaisiais pirkimais susijusi informacija. 

21. Pranešimų apie galimą korupcinę veiką per 2020 metus gauta nebuvo. 

22. Skundų dėl darbuotojų etikos kodekso pažeidimo per 2020 m. gauta nebuvo. 

23. Atvejų, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatas, nefiksuota. 
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