
 
ATASKAITA APIE VIEŠOSIS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2020 – 2022 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 2022 METAIS 

 

1. Per 2022 metus atvejų, kai viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje (toliau – Ligoninė) dirbantis 

asmuo (toliau- darbuotojas) pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo nuostatas, fiksuota nebuvo. 

2. Skundų dėl darbuotojų elgesio kodekso, pažeidimo 2022 metais gauta nebuvo. 

3. 2022 metais korupcijos ir korupcijos pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų 

nebuvo nustatyta. 

4. Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su elgesio kodeksu, įstaigoje vykdoma antikorupcine 

politika ir kitais įsakymais korupcijos prevencijos klausimais, nauji darbuotojai su šiais įsakymais 

pasirašytinai supažindinami sudarant su jais darbo sutartis. 

5. Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesigonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“ ir 

Ligoninės esančiuose stenduose nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie pacientų teises 

ir pareigas, atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, antikorupcinio švietimo 

medžiaga ir visa kita informacija apie Ligoninėje vykdomą korupcijos prevenciją. 

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

pacientams sudaryta galimybė lengvai ir greitai pateikti savo atsiliepimus, komentarus, 

informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus ir galimas korupcinio pobūdžio veikas. 

7. Ligoninės direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės 

ligoninės vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“, patvirtinta vidaus kontrolės politika ir paskirti 

atsakingi asmenys. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 2022 m. I pusmetį Ligoninės į „Sveidrą" įvestų duomenų sumų (Eur), už kurias pacientams buvo 

suteikta mokamų paslaugų, vidurkis –52,3 proc. analogiškų sumų, nurodytų Ligoninės 

finansinėse veiklos ataskaitose, vidurkio. 

11. Siekiant sukurti įstaigoje korupcijai atsparią aplinką, darbuotojai skatinami dalyvauti mokymuose 

korupcijos prevencijos klausimais. Didžioji dalis darbuotojų dalyvavo mokymuose temomis: 

1. „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika. Pranešėjų apsauga" 

2. ,,Teismų praktika, susijusi su korupcija“ 

3. ,,Korupcijos prevencija.“ 

12. Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintas ir viešai skelbiamas interneto svetainėje 

(www.tauragesligonine.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“ pareigybių, į kurias prieš priimant 

asmenį teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl 

informacijos apie šias pareigas siekiančius eiti asmenis, sąrašas. 

13. Parengtas Ligoninės už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės 

aprašymas bei paskirtas atsakingas asmuo už  korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ligoninėje.  

14. 2022 lapkričio mėnesį gautas rašytinis pranešimas ir pateikta informaciją apie galimą korupcinio 

pobūdžio nusikalstamą veiką Ligoninėje, tačiau dėl trūkstamos informacijos ir duomenų, bei 

tyrimo metu nesurinkus galimai korupcinio pobūdžio patvirtinančios informacijos ir 

pagrindžiančių duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar 

rengiamasi ją padaryti, todėl rašytinis pranešimas toliau nebuvo nenagrinėjamas, o rašytiniame 

pranešime išdėstytų aplinkybių vertinimas, sprendimų priėmimas nepriklausė Ligoninės 

kompetencijai. 

15. Peržiūrėti ir pakoreguoti vidaus teisės aktai viešųjų pirkimų srityje. 

16. 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 2022 metus sudarė daugiau nei 90 

proc. 

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


