
 
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 

 ATASKAITA 

DĖL ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO  

 

1. TIKSLAS. Sveikatos sistemoje įdiegti bendrus elgesio standartus.  

 

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Rezultatai 

1.1.1. Pasitvirtinti įstaigose ir institucijose pareigų, kurias 

einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašą. 

SAM,  

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos, ASPĮ   

2020 IV ketv. Patvirtintas sąrašas. 

Sąrašas patalpintas Ligoninės interneto svetainės skiltyje 

,,Korupcijos prevencija“. Nuoroda į sąrašą - 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%2

0prevencija/Vie%C5%A1uju%20ir%20priva%C4%8Di

u%20interesu%20derinimo%20tvarkos%20aprasas.pdf  

1.1.5. Parengti įstaigos darbuotojų  etikos  ir (ar) elgesio 

kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir 

(ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbi jas įstaigos 

interneto svetainėje. 

ASPĮ 2021 III ketv. Peržiūrėtas atnaujintas elgesio kodeksas. 

Kodeksas patalpintas Ligoninės interneto svetainės 

skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Nuoroda į kodeksą - 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%2

0prevencija/Viesosios%20istaigos%20Taurages%20lig

onines%20elgesio%20kodeksas.pdf  

1.1.6. Kasmet teikti ASPĮ darbuotojų etikos taisyklių taikymo 

rezultatus,  apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos 

taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi 

kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus 

sprendimus.   

ASPĮ Kiekvienų 

metų I ketv. 
Teikiamos. 

1.1.7. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir 

eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. 

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos ir  

ASPĮ   

2021 I ketv. Parengtas aprašas. 

Aprašas patalpintas Ligoninės interneto svetainės 

skiltyje ,,Korupcijos prevencija“. Nuoroda į aprašą - 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%2

0prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarpt

autini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pa

t%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavim

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/Vie%C5%A1uju%20ir%20priva%C4%8Diu%20interesu%20derinimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/Vie%C5%A1uju%20ir%20priva%C4%8Diu%20interesu%20derinimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/Vie%C5%A1uju%20ir%20priva%C4%8Diu%20interesu%20derinimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/Viesosios%20istaigos%20Taurages%20ligonines%20elgesio%20kodeksas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/Viesosios%20istaigos%20Taurages%20ligonines%20elgesio%20kodeksas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/Viesosios%20istaigos%20Taurages%20ligonines%20elgesio%20kodeksas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarptautini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pat%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavimo,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarptautini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pat%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavimo,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarptautini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pat%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavimo,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarptautini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pat%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavimo,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf


o,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir

%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf 

2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir 

sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.  
2.1. UŽDAVINYS. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.  

 

2.1.1. 

Organizuoti ASPĮ ir pacientams atstovaujančių 

organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir 

atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų. 

ASPĮ Kartą per 

metus 
Neįvykdyta dėl karantino  sąlygų ir dėl didelio 

darbuotojų  užimtumo, gydant pacientus dėl  

COVID-19 ligos (koronaviruso  infekcijos). 

Diskusija tarp ASPĮ medicinos personalo ir pacientus 

atstovaujančių organizacijų apie pagarbos, pasitikėjimo 

ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų numatyta 

2023 II ketv. 

2.1.3. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis lygį ir ASPĮ interneto 

svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų 

rezultatus. 

ASPĮ Ne mažiau 

kaip kartą per 

metus 

Atlikta pacientų apklausa. Apibendrinti duomenys 

skelbiami Ligoninės metinėje veiklos ataskaitoje. 2022 

m. apklausa atlikta, rezultatai šiuo metu suvedinėjami, 

bus paviešinta. Nuoroda į ataskaitas 

https://www.tauragesligonine.lt/administracine-

informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai ) 

Nuoroda į apklausos anketas - 

https://www.tauragesligonine.lt/ambulatoriniu-

paslaugu-vertinimo-anketa , 

https://www.tauragesligonine.lt/stacionariniu-paslaugu-

vertinimo-anketa  

2.1.6. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas 

interneto svetainėje. 

SAM, 

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos, ASPĮ  

Nuolat Informacija apie pacientų teises ir pareigas paskelbta 

interneto svetainėje. Informacija pateikta Ligoninės 

interneto svetainėje, skiltyje ,,Informacija pacientams“ 

Nuoroda į informaciją - 

https://www.tauragesligonine.lt/pacientams/pacientu-

teises-ir-pareigos ) 

2.1.7. 

 
Pacientų, užsiregistravusių pas ASPĮ specialistus per IPR 

IS,  skaičiaus didinimas.  

ASPĮ Nuolat 

 
Vykdoma nuolat. 

Pacientų, užsiregistravusių per IPR IS skaičius nuolat 

didėja. 

2.1.8. 

Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo 

eiles valdymo reglamentavimą. 

ASPĮ 2021 II ketv. Peržiūrėtas Pacientų registravimo asmens sveikatos 

priežiūros paslaugoms viešojoje įstaigoje Tauragės 

ligoninėje gauti ir pacientų skambučių srautų 

valdymo organizavimo tvarkos aprašas. 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarptautini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pat%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavimo,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/3.%20dovanu,%20gautu%20pagal%20tarptautini%20protokola%20ar%20tradicijas,%20taip%20pat%20reprezentacijai%20skirtu%20dovanu%20perdavimo,%20vertinimo,%20registravimo,%20saugojimo%20ir%20eksponavimo%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai
https://www.tauragesligonine.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai
https://www.tauragesligonine.lt/ambulatoriniu-paslaugu-vertinimo-anketa
https://www.tauragesligonine.lt/ambulatoriniu-paslaugu-vertinimo-anketa
https://www.tauragesligonine.lt/stacionariniu-paslaugu-vertinimo-anketa
https://www.tauragesligonine.lt/stacionariniu-paslaugu-vertinimo-anketa
https://www.tauragesligonine.lt/pacientams/pacientu-teises-ir-pareigos
https://www.tauragesligonine.lt/pacientams/pacientu-teises-ir-pareigos


3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių 

veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant korupcijai 

atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidrūs ir atviri 

savo darbuotojams bei visuomenei.  

3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.  

3.1.1. 

 

 

 

Viešosioms ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK dėl 

paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto 

lėšomis, pildyti informaciją apie pacientams suteiktas 

mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK 

„Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-

LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė.  

ASPĮ 

 

Nuolat Vykdoma nuolat. 
2020 m. Ligoninės į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų 

(Eur), už kurias pacientams buvo suteikta mokamų 

paslaugų, vidurkis – ne mažiau nei 50 proc.,(faktas 76,9 

proc.) 2021 m. – 75 proc., (faktas 100 proc.) 2022 m. I 

pusmetis – 85 proc.,(faktas 52,3 proc.) 

3.1.3. ASPĮ sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo 

apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos 

nustatytą tvarką, patvirtintą  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 

Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir 

viešinimo sistemos taikymo“.  

ASPĮ 

 

Nuolat Parengtas Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir 

viešinimo viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje 

tvarkos aprašas. 

Aprašas patalpintas Ligoninės interneto svetainėje 

,,Korupcijos prevencija“. Nuoroda į Aprašą 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%2

0prevencija/4.%20Paramos%20inicijavimo,%20gavimo

,%20apskaitos%20ir%20viesinimo%20viesojoje%20ist

aigoje%20Taurages%20ligonineje%20tvarkos%20apras

as.pdf ) 

Nuoroda į Ataskaitas - 

https://www.tauragesligonine.lt/administracine-

informacija/paramos-ataskaitos  

3.1.4  

Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir 

rengiama mokymų dalomoji medžiaga aktualiais 

korupcijos prevencijos klausimais Ministerijai 

pavaldžioms įstaigoms ir savivaldybėms pavaldžioms 

ASPĮ, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką.  

 

SAM, 

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos ir 

ASPĮ  

 

 

Nuolat 

 

 

Darbuotojams, dėl karantino sąlygų ir dėl didelio 

darbuotojų  užimtumo, gydant pacientus dėl  

COVID-19 ligos (koronaviruso  infekcijos), 2020 ir 2021 

m. nebuvo vykdyti mokymai. Darbuotojams informacija 

apie  korupcijos prevenciją  pateikiama el. paštu, 

skyriuose o Ligoninės  interneto svetainės skiltyje 

,,Korupcijos prevencija“ pateikiama mokomoji 

medžiaga. 

Darbuotai buvo supažindinti  STT e.mokymo platforma, 

kuria darbuotojai  naudojasi. 

Per 2022 m. daugiau nei 10 proc. Ligoninės darbuotojų 

dalyvavo mokymuose trimis temomis: 

1. „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. 

Dovanų politika. Pranešėjų apsauga" 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/4.%20Paramos%20inicijavimo,%20gavimo,%20apskaitos%20ir%20viesinimo%20viesojoje%20istaigoje%20Taurages%20ligonineje%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/4.%20Paramos%20inicijavimo,%20gavimo,%20apskaitos%20ir%20viesinimo%20viesojoje%20istaigoje%20Taurages%20ligonineje%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/4.%20Paramos%20inicijavimo,%20gavimo,%20apskaitos%20ir%20viesinimo%20viesojoje%20istaigoje%20Taurages%20ligonineje%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/4.%20Paramos%20inicijavimo,%20gavimo,%20apskaitos%20ir%20viesinimo%20viesojoje%20istaigoje%20Taurages%20ligonineje%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Antikorupcijos%20prevencija/4.%20Paramos%20inicijavimo,%20gavimo,%20apskaitos%20ir%20viesinimo%20viesojoje%20istaigoje%20Taurages%20ligonineje%20tvarkos%20aprasas.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/administracine-informacija/paramos-ataskaitos
https://www.tauragesligonine.lt/administracine-informacija/paramos-ataskaitos


2. ,,Teismų praktika, susijusi su korupcija“ 

3. ,,Korupcijos prevencija.“ 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – 

racionaliai naudoti skirtas lėšas.  

 

4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas. 

 

4.1.1. 

 

Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus 

Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų 

vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip 

keturis rodiklius paviešinti savo interneto svetainėje 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl 

pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų 

pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“. 

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos ir 

ASPĮ 

2021 I ketv. 

 

 

 

 

Interneto svetainėje, skiltyje  ,,Viešieji pirkimai“, 

paskelbti  pirkimų vertinimo rodikliai. Nuoroda į 

informaciją: 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Viesieji%20pirki

mai/Viesuju%20pirkimu%20stebesenos%20lentele.pdf  

4.1.2. 

 

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų 

vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų 

vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 

papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos 

informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų 

stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos 

veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar 

jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per 

kalendorinius metus.    

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos ir 

ASPĮ 

Nuolat Analizė apie rodiklį ,,Pirkimų "iš  vieno tiekėjo" 

skaičiaus dalis“  pateikiama VPT „Vieno tiekėjo“ 

pirkimų stebėsenos ataskaitoje. 

Nuoroda į informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-

analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes  

Dalininkų susirinkimo protokolu viešieji pirkimai, 

viršijantys VPĮ 4 str. 3 d. mažos vertės pirkimams 

nustatytą sumą, bus centralizuojami. 

4.1.4. 
Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per 

Centrinės perkančiosios organizacijos  elektroninį 

katalogą.  

ASPĮ Nuolat Nuolat  

Visi vaistai, kurie yra Centrinės perkančiosios 

organizacijos  elektroniniame kataloge 100% perkami 

per  CPO 

4.1.5. 
Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. 

ASPĮ Nuolat Nuolat  

Per metus atliekami ne mažiau 2  konsoliduoti pirkimai 

 

 

Parengė 

Gintarė Skrodlienė 

2023-01-09 

https://www.tauragesligonine.lt/docs/Viesieji%20pirkimai/Viesuju%20pirkimu%20stebesenos%20lentele.pdf
https://www.tauragesligonine.lt/docs/Viesieji%20pirkimai/Viesuju%20pirkimu%20stebesenos%20lentele.pdf
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes

