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KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS VšĮ  VISAGINO LIGONINĖJE ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

     I. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS, PATIKSLINIMAS, 
ASMENS, ATSAKINGŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ, PASKYRIMAS 
 1 Informacijos apie asmenį, 

paskirtą vykdyti 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, pakartotinis 
pateikimas Lietuvos 
Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
(toliau-SAM) Korupcijos 
prevencijos skyriui 

Asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę 

2017 m.  
sausio mėn. 

Įstaigoje paskirtas asmuo, 
atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės 
vykdymą  

Pakartotinai pateikta 
informacija apie asmenis, 
atsakingus už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą 

 2 Pagal Sveikatos sistemos 
įstaigos Šakinės 
korupcijos prevencijos 
sveikatos priežiūros 
sistemoje 2015-2019 m. 
parengti ir patvirtinti VšĮ 
Visagino ligoninės 
Korupcijos prevencijos 
2017-2019 m. programą 
(toliau-Programa) ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
planą  

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

 Korupcijos prevencijos 
priemonės bus vykdomos 
pagal parengtą ir įstaigos 
vadovo patvirtintą planą 

Parengta Programa ir jos 
įgyvendinimo 2017-2019 
m. priemonių planas 

  3  Pateikti Programą, jos 
įgyvendinimo 2017-2019 
m. priemonių planą bei 
informaciją apie paskirtą 
asmenį, atsakingą už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
Lietuvos Respublikos 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo    

 Parengtos korupcijos 
prevencijos programos bei 
asmenų, atsakingų už 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą, 
duomenų  pateikimas 

Pateikti nurodyti 
dokumentai 



 2 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

SAM Korupcijos 
prevencijos skyriui ir 
Visagino savivaldybei 

 4 Įstaigos interneto 
svetainėje 

įstaigos Korupcijos 

jos įgyvendinimo 2017–
2019 m. priemonių planą  
  

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 

 Bus užtikrintas korupcijos 
prevencijos priemonių 
viešumas 

Paskelbta nurodyta 
informacija 

    II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS (KORUPCIJOS RIZIKOS NUSTATYMAS) 
 5 Specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 
nustatyta tvarka atlikti VšĮ 
Visagino ligoninės 
Korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą 

 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo    

Kasmet, bet ne 
vėliau iki 
rugsėjo mėn. 
pabaigos 

 Nustatytos ligoninės 
veiklos sritys, kuriose yra 
didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė.  

6 Ligoninės interneto 
svetainėje paskelbtos 
„Darbuotojų, susidūrusių 
su galima korupcinio 
pobūdžio nusikalstama 
veika, elgesio taisyklės“, 
atsižvelgiant į LR SAM 
2014-07-07 įsakymą Nr. 
V-773 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

   Nuolat  Supažindinti darbuotojus  Supažindinti darbuotojus  

7 Atitinkamo gydytojo 
specialisto medicinos 
normos skelbimas 
Ligoninės gydymų 
skyriuose 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo    

Nuolat 
nuo 2017 m. 
sausio mėn. 

 Atitinkamo gydytojo 
specialisto medicinos 
normos skelbiamos 
gydymų skyrių 
informacijos stenduose 

8 Gydymo skyriuje 
informacijos, susijusios su 
skyriuje teikiamomis 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo    

Nuolat 
Nuo 2017 m. 
sausio mėn. 

 Ligoninės gydymų 
skyriuose skelbiama 
informacija, susijusi su 

www.visaginoligonine.lt
skelbti

prevencijos programą ir



 3 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

nemokamomis 
(kompensuojamomis 
Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (toliau-
PSDF) lėšomis) ir 
mokamomis asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugomis, skelbimas 

skyriuose teikiamomis 
nemokamomis 
(kompensuojamomis 
PSDF lėšomis) ir 
mokamomis asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugomis 

9 Ligoninės gydymų 
skyriuose informacijos 
apie visas įstaigas, 
teikiančias medicininės 
reabilitacijos paslaugas 
suaugusiems ar vaikams 
pagal skyriuje gydomų 
ligonių profilius, o taip pat 
to profilio pacientų 
organizacijų telefonus, 
kontaktinius asmenis, 
skelbimas 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo    

  Ligoninės gydymų 
skyriuose skelbiama 
informacija apie 
medicininės reabilitacijos 
įstaigas 

10 Ligoninės interneto 
svetainėje paviešinti 
Hospitalizuotų pacientų 
anoniminės apklausos 
anketą 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Iki 2018 m. I 
pusmečio 
pabaigos 

 Ligoninės interneto 
svetainėje paviešinti 
Hospitalizuotų pacientų 
anoniminės apklausos 
anketą 
 

11 
 

Ligoninės monitoriuose 
demonstruoti STT 
antikorupcinius klipus ir 
Ligoninės direktoriaus 
video kreipimasis dėl 
neoficialių mokėjimų 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Iki 2018 m. I 
pusmečio 
pabaigos 

 STT antikorupciniai 
klipai bei Ligoninės 
direktoriaus video 
kreipimasis dėl 
neoficialių mokėjimų 
transliuojami per 
pacientų informavimo 
monitoriuose sistemą 

12 Ligoninės visuose 
skyriuose platinti 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 

Iki 2018 m. I 
pusmečio 

 Ligoninės visuose 
skyriuose platinti 



 4 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

lankstinukus antikorupcinę 
ir skelbti Ligoninės 
darbuotojų elgesio 
kodeksą  

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

pabaigos lankstinukus 
antikorupcinę ir skelbti 
Ligoninės darbuotojų 
elgesio kodeksą 

13 Ligoninės visų skyrių ir 
padalinių informaciniuose 
stenduose skelbti 
pacientams informaciją: 
1). apie SAM 
„pasitikėjimo telefoną“ 
(+370 800 66004) ir SAM 
el. paštą 
(korupcija@sam.lt); 
2). Apie STT el. paštą 
(pranesk@stt.lt) ir 
„karštosios linijos“ 
telefoną (+370 5 266 
3333); 
3).direktoriaus kreipimasis 
raštu į pacientus dėl 
korupcijos tematikos 
įstaigoje; 
4). informacija, kur 
kreiptis pacientui 
susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veiką 
Ligoninėje; 
5). Informacija apie 
atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės 
pažeidimus. 
 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Iki 2018 m.  
pusmečio 
pabaigos 

 Privaloma informacija 
skelbiama Ligoninės visų 
skyrių ir padalinių 
informaciniuose 
stenduose 

14 Analizuoti gautus 
pasiūlymus dėl korupcijos 
prevencijos priemonių ir 
spręsti klausimus dėl 

Direktorius  
Direktoriaus pavaduotojai 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Gavus 
pasiūlymus 

Spręsti klausimą dėl 
Programos įgyvendinimo 
priemonių plano 
papildymo (pakeitimo) 

Analizuotų pasiūlymų 
skaičius 



 5 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

Programos įgyvendinimo 
priemonių plano 
papildymo (pakeitimo) 

atsakingas asmuo 

15  Ligoninės interneto 
svetainėje skelbti ataskaitą 
apie Programos 
įgyvendinimo priemonių 
plano vykdymą 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 

Kasmet, bet ne 
vėliau  iki 

sausio  mėn. 
pabaigos 

Paskelbti ataskaitą Paskelbta ataskaita 

  III. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS SAVIVALDYBĖS  ĮSTAIGOJE,    
PATEIKIMAS 
16 
 

Nustatyta tvarka teikti 
raštišką prašymą Lietuvos 
Respublikos  STT dėl 
informacijos apie asmenį, 
siekiantį eiti arba einantį 
pareigas, numatytas LR 
Korupcijos prevencijos 
įstatymo 9 str. 6 d., 
pateikimo. 

 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo  
 

Privaloma 
tvarka-dėl 
asmenų, 
siekiančių eiti 
(numatant 
priimti į) 
nurodytas 
pareigas. 
Direktoriaus 
sprendimu-dėl 
asmens, 
einančio 
nurodytas 
pareigas 

Į įstaigą būtų priimami 
nepriekaištingos 
reputacijos asmenys, iš 
įstaigų būtų pašalinti 
susikompromitavę asmenys 

Pateiktų prašymų ir gautų 
atsakymų iš STT skaičius 

      IV.  INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR   JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAMS 
17 Pateikti informaciją 

Valstybės tarnautojų ir 
Juridinių asmenų registrams 
apie asmenis, dirbančius  
įstaigoje ir pripažintus 
padarius korupcinio 
pobūdžio nusikalstamas 
veikas, taip pat patrauktus 
administracinėn ar draus-
minėn atsakomybėn už 
sunkius tarnybinius 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Priėmus galutinį 
teismo 
nuosprendį; 
patraukus 
administracinėn 
ar drausminėn 
atsakomybėn už 
sunkius 
tarnybinius 
nusižengimus 

Informacijos pateikimas 
užtikrins savalaikį 
informacijos pateikimą 
kitoms įstaigoms apie 
asmenis, siekiančius eiti 
pareigas jose 

Asmenų, pripažintų 
padarius korupcinio 
pobūdžio nusikalstamas 
veikas, taip pat patrauktų 
administracinėn ar 
drausminėn atsakomybėn 
už sunkius tarnybinius 
nusižengimus, susijusius 
su Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje 



 6 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

nusižengimus, susijusius su 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybės  
tarnyboje įstatymo 
reikalavimų pažeidimu, 
padarytus siekiant gauti 
neteisėtų pajamų ar 
privilegijų sau ar kitiems 
asmenims. 

įstatymo reikalavimų 
pažeidimu, skaičius. 
Pranešimų į Valstybės 
tarnautojų ir Juridinių 
asmenų registrus skaičius 

18 Teikti informaciją Lietuvos 
Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijai 
(padaliniui, atsakingam už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę) apie  įstaigoje 
dirbančius asmenis, 
pripažintus padarius 
korupcinio pobūdžio 
nusikalstamas veikas, taip 
pat patrauktus 
administracinėn ar 
drausminėn atsakomybėn 
už sunkius tarnybinius 
nusižengimus, susijusius su 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 
reikalavimų pažeidimu, 
padarytus siekiant gauti 
neteisėtų pajamų ar 
privilegijų sau ar kitiems 
asmenims. 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Per 
kalendorinių 14 
dienų nuo 
galutinio teismo 
nuosprendžio 
priėmimo; 
patraukus 
administracinėn 
ar drausminėn 
atsakomybėn už 
sunkius 
tarnybinius 
nusižengimus  

Informacijos pateikimas 
leis atlikti analizę siekiant 
nustatyti tokių 
nusižengimų prevencines 
priemones 

Pranešimų apie 
nustatytas  korupcijos 
apraiškas skaičius. 
Asmenų, pripažintų 
padarius korupcinio 
pobūdžio nusikalstamas 
veikas, sunkius 
tarnybinius 
nusižengimus, susijusius 
su Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje 
įstatymo reikalavimų 
pažeidimu, skaičius 

     V. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 
19 Ligoninės interneto 

svetainėje ar (ir) 
informaciniuose stenduose 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
Už korupcijos prevencijos ir 

Nuolat  Visuomenės nariai žinos, 
kur kreiptis susidūrus su 
korupcinio pobūdžio 

Paskelbta nurodyta 
informacija 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

skelbti informaciją apie 
atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės 
pažeidimus ir kur turi 
kreiptis asmuo, susidūręs 
su korupcinio pobūdžio 
veika, taip pat kitą 
informaciją korupcijos 
prevencijos tema, LR 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos „pasitikėjimo 
telefoną“, kuriuo galima 
anonimiškai pranešti apie 
korupcinio pobūdžio 
veikas. 
Viešinti informaciją apie 
VšĮ Visagino ligoninės 
pajamas, išlaidas 
elektroninėje erdvėje 
(interneto svetainės 
puslapyje). 

kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 
 

veikomis 

20 Ligoninės interneto 
svetainėje demonstruoti 
STT parengtus 
antikorupcinius klipus bei 
ligoninės direktoriaus 
kreipiamasi į pacientus 
(vaizdo klipas). 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
 

Nuolat Patalpinti  vaizdo klipus Direktoriaus vaizdo 
klipas ir STT klipai 

VI. INFORMAVIMAS APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS  
21  Ligoninės pacientams 

sudaryti sąlygas pranešti 
apie korupcijos apraiškas 
ar įtarimus telefonu, 
elektroniniu paštu 
vivl@sugardas.lt atvirai ar 
anonimiškai. 

Raštinės vedėja 
Teisininkė  

Gavus skundą, 
pareiškimą, 
pasiūlymą 

 Pateiktų pranešimų 
direktoriui ir perduotų 
pranešimų  Specialiųjų 
tyrimų tarnybai skaičius. 
Teisininkė sukūrė 
skaidrios veiklos 
atmintinė. 
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Sukurti neoficialių 
mokėjimų VšĮ Visagino 
ligoninėje mažinimo ir 
šalinimo priemonės. 
Sukurti skaidrios veiklos 
atmintinė. 

22  Gavus pranešimą apie 
galimą korupcinę veiką, 
bei atvejus kai ligoninėje 
dirbantis asmuo pažeidė 
Lietuvos respublikos 
viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 
nuostatas, nedelsiant 
informuoti įstaigos 
vadovą, Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
Korupcijos prevencijos 
skyrių, Specialiųjų tyrimų 
tarnybą ar Vyriausiąją 
tarnybinės etikos komisiją 

 Raštinės vedėja 
 Teisininkė 

Gavus 
pranešimą 

Savalaikis reagavimas ir 
nustatytų priemonių 
įvykdymas 

Pateiktų pranešimų 
įstaigos vadovui ir 
perduotų pranešimų 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos Korupcijos 
prevencijos skyriui,   
Specialiųjų tyrimų 
tarnybai ar Vyriausiąją 
tarnybinės etikos 
komisijai skaičius 

23  Analizuoti gautą 
informaciją (anoniminės 
anketos, pranešimai 
telefonu ir kt.) apie 
galimus korupcijos atvejus 
ligoninės veikloje ir teikti 
ligoninės direktoriui 
siūlymus dėl priemonių.   

Direktorius 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Gavus 
informaciją 

 Gautų pasiūlymų dėl 
korupcijos prevencijos 
priemonių skaičius 

24 Ligoninės interneto 
svetainėje skelbti 
informaciją apie ligoninės  
darbuotojus, kurie 
pripažinti padarę 
korupcinio pobūdžio 

Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
 

Per 10  dienų 
nuo informacijos 
gavimo  

Viešumo užtikrinimas, 
atgrasinimo poveikis 
kitiems sveikatos sistemos 
darbuotojams 

Paskelbtų informacijų 
skaičius 
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nusikalstamas veikas, bei 
apie atvejus, kai 
ligoninėje dirbantis 
asmuo, pažeidė Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų 
derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 
nuostatas. 

        VII. SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAS 
25 Siųsti už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 
vykdymą atsakingą asmenį, 
kitus ligoninės darbuotojus į 
seminarus, mokymus, 
susitikimus korupcijos 
prevencijos klausimais 

Direktorius 
 

Gavus 
informaciją apie 
vykdomus 
seminarus, 
mokymus, 
susitikimus 

  Įvykdytų priemonių 
(lekcijos, seminarai, 
praktiniai užsiėmimai) 
skaičius ir juos 
išklausiusių darbuotojų 
skaičius 

     VIII. BENDRADARBIAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 
26 Gavus informaciją apie 

galimą korupcinę veiklą, 
nedelsiant informuoti 
vadovą. 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 
Raštinės vedėja 

Nuolat   Savalaikis reagavimas ir 
nustatytų priemonių 
įgyvendinimas 

27 Bendradarbiauti su STT 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės klausimais 

Direktorius 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Nuolat Gauti reikalingą medžiagą Gauta metodinė 
medžiaga 

IX. ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAIS VISAGINO LIGONINĖJE RENGIANT TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS 
28 Atlikti ligoninėje 

parengtų teisės aktų, 
reguliuojančių 
visuomeninius 
santykius, nurodytus LR 
Korupcijos prevencijos 
įstatymo 8 str., projektų 
vertinimą antikorupciniu 
požiūriu 

Direktorius 
Teisininkė 

Teisės akto 
rengėjui 
pateikus teisės 
akto projektą 

Savalaikė priemonių 
vykdymo kontrolė 
užtikrins priemonių 
vykdymą nustatytais 
terminais  

Teisės aktų projektų, 
pateiktų antikorupciniam 
vertinimui, skaičius. 
Parengtų teisės aktų 
projektų antikorupcinių 
vertinimų aktų skaičius 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

 
  

 

X. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LIGONINĖJE ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR          
      KONTROLĘ    
29 Didinti pirkimų skaičių per 

CPO . Perkančioji 
organizacija (VšĮ Visagino 
ligoninė) turi parengti ir 
patvirtinti planuojamų 
atlikti einamaisiais 
kalendoriniais metais 
pirkimų planus ir pagal 
Viešųjų pirkimų tarnybos 
nustatytus reikalavimus ir 
tvarką Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje 
sistemoje paskelbti 
planuojamų atlikti pirkimų 
suvestinę. Ši suvestinė turi 
būti paskelbta kiekvienais 
metais ne vėliau kaip iki 
kovo 15 dienos, o 
patikslinus planuojamų 
atlikti einamaisiais 
kalendoriniais metais 
pirkimų planus,-ne vėliau 
kaip 5 darbo dienas. 

Viešųjų pirkimų organizatorė 
 

Nuolat, 
atsižvelgiant į 
CPO pateikiamą 
katalogą 
 
 

 Įsigys privalomai prekes, 
paslaugas ar darbus iš 
CPO arba per CPO, kai 
CPO kataloge siūlomos 
prekės, paslaugos ar 
darbai atitiks įstaigos 
poreikius 
 
 

XI.SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS BEI APRAIŠKAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE 
30 Įdeigti darbuotojų elgesio 

kodeksą ir užtikrinti, kad jį 
pasirašytų ligoninės 
darbuotojai.Užtikrinti 
elgesio kodekso nuostatų 
laikymosi kontrolę ir 
priežiūrą.Elgesio kodeksą 
skelbti ligoninės interneto 

Direktorius 
Kompiuterinių sistemų 
specialistas 
 

  Paskelbti elgesio kodeksą Ligoninės darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti 
su elgesio kodeksu. 
Elgesio kodeksas 
paskelbtas interneto 
svetainėje 
 



 11 
Eil. 
Nr. 
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Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai  

svetainėje. 
31 Nustatinėti pacientų, 

atvykusių gydytojų 
konsultacijai, draustumą 
privalomuoju sveikatos 
draudimu 

 Nuolat  Tikrinimas pacientų 
draustumas privalomuoju 
sveikatos draudimu 

32 Užtikrinti , kad ligoninėje  
visi gydytojų kabinetai 
turėtų  užklijuotus  
lipdukus “Atsidėkokite 
gydytojui šypsena“ ir 
„Žinoti sveika“ 
 

Direktorius 
Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Nuolat  Visi gydytojų kabinetai 
turi   turėti užklijuotus 
lipdukus:“Atsidėkokite 
gydytojui šypsena“ ir 
„Žinoti sveika“ 

33 Pasirašytinai supažindinti 
VšĮ Visagino ligoninės 
gydytojus su Lietuvos 
gydytojo profesinės etikos 
kodeksu 

Už korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingas asmuo 

Nuolat  Pasirašytinai supažindinti 
VšĮ Visagino ligoninės 
gydytojus su Lietuvos 
gydytojo profesinės 
etikos kodeksu 

34 Parengti (atnaujinti) ir 
paskelbti viešųjų paslaugų 
teikimo aprašai (tvarkos). 
Nuolatinis visuomenės 
informavimas apie 
teikiamas viešąsias 
paslaugas, jų įkainius 

Direktorius 
Vyriausioji ekonomistė 

Nuolat  Parengti (atnaujinti) ir 
paskelbti viešųjų 
paslaugų teikimo aprašai 
(tvarkos). Nuolatinis 
visuomenės 
informavimas apie 
teikiamas viešąsias 
paslaugas, jų įkainius 

      
_________________________________________________ 

 
Parengė :  
teisininkė, 
atsakinga už korupcijos prevencijos 
priežiūrą ir kontrolę 
Viktorija Pantelejeva, tel. (8-386) 75289, el.p. pantilejeva@gmail.com 
 
 




