
 
 

ATASKAITA APIE VIEŠOSIS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2020 – 2022 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 2021 METAIS 

 

1. Peržiūrėtas ir atnaujintas Ligoninės pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius 

interesus, sąrašas, bei paskelbtas viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (toliau – Ligoninė) 

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

2. Parengtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo Ligoninėje tvarkos aprašas ir paskelbtas 

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

3. Parengta atmintinė priimtiems/ atleidžiamiems darbuotojams dėl interesų deklaravimo ir 

paskelbta Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. 

4. Vykdomas nuolatinis (prevencinis) ir planinis visų deklaruojančių asmenų privačių interesų 

deklaracijų tikrinimas. 

5. Per 2021 metus atvejų, kai Ligoninėje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, fiksuota nebuvo. 

6. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ 

darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles naujai parengtas ir Ligoninės direktoriaus 

įsakymu patvirtintas Ligoninės darbuotojų etikos kodeksas, su kuriuo pasirašytinai supažindinti 

visi darbuotojai, dirbantys ligoninėje. Direktoriaus įsakyme nurodyta, kad su šiuo etikos kodeksu 

pasirašytinai turi būti supažindinti visi naujai priimami Ligoninės darbuotojai iš kart po darbo 

sutarties sudarymo. Etikos kodeksas paskelbtas Ligoninės interneto svetainėje 

www.tauragesligonine.lt, bei Ligoninėje esančiuose stenduose. 

7. Sudaryta ir naujai patvirtinta Medicinos etikos komisija, o jos sudėtis paskelbta Ligoninės 

interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje ,,Struktūra ir kontaktai“, ,,Komisijos ir 

darbo grupės“ 

8. Skundų dėl darbuotojų etikos kodekso pažeidimo per 2021 metus gauta nebuvo. 

9. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas parengtas Ligoninės 

darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas su kuriuo 

pasirašytinai susipažinę visi Ligoninės darbuotojai ir kuris viešinamas interneto svetainėje 

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

10. Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir reprezentacijai skirtų dovanų 2021 metus 

registruota nebuvo. 

11. Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“ ir 

Ligoninės esančiuose stenduose nuolat skelbiama informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus. 

12. 2021 metais korupcijos ir korupcijos pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų 

nebuvo nustatyta. 

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

Ligoninės esančiuose stenduose nuolat skelbiama informacija apie pacientų teises ir pareigas. 

14. Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“ 

skelbiama nuoroda į darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisykles. 

15. Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“, 

ligoninės stenduose/ monitoriuose nuolat atnaujinama ir skelbiama antikorupcinio švietimo 

medžiaga. 

16. Peržiūrėta ir atnaujinta Ligoninės interneto svetainė www.tauragesligonine.lt, pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą. 

17. Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt skiltyje ,,Administracinė informacija“ 

skelbiama informacija apie naudojamus tarnybinius automobilius. 

http://www.tauragesligonine.lt/
http://www.tauragesligonine.lt/


18. Ligoninė yra pasirašiusi sutartį su VšĮ Registru centru, kurią 2021 metais atnaujino tame tarpe dėl 

išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) naudojimo, todėl pacientams 

yra sudarytos sąlygos pas Ligoninės specialistus registruotis per IPR IS. 

19. Pacientai nuolat skatinami pas specialistus registruotis per IPR IS. Ligoninės interneto svetainėje 

www.tauragesligonine.lt pradžios lange patalpinta mokomoji medžiaga, bei nuoroda dėl 

registracijos pas Ligoninės specialistus per IPR IS. 

20. 2021 m. Ligoninė kreipėsi į STT dėl asmens tikrinimo pagal Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 straipsnį. 

21. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-

1985 patvirtintą rekomendaciją „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“ parengta Paramos 

inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo Ligoninėje tvarka.  

22. 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. 

23. 2021 m. Ligoninės į „Sveidrą" įvestų duomenų sumų (Eur), už kurias pacientams buvo suteikta 

mokamų paslaugų, vidurkis –100 proc. analogiškų sumų, nurodytų Ligoninės finansinėse veiklos 

ataskaitose, vidurkio. 

24. Peržiūrėti ir pakoreguoti vidaus teisės aktai viešųjų pirkimų srityje: 

24.1. Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirti viešųjų pirkimų iniciatoriai ir organizatorius, 

pakeista viešųjų pirkimų komisija.  

24.2. Pakeistos Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. 

25. 2021 metų viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2021 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. V-1651 „Dėl viešųjų pirkimų vykdytojų 

sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ reikšmės 

paskelbtos interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt ,skiltyje „Viešieji pirkimai“ . 

26. Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos 

galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės per 2021 metus sudarė daugiau nei 90 

proc. 

27. Kasmet vykdomi ne mažiau kaip 2 konsoliduoti viešieji pirkimai. 

 

 


