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VŠĮ VISAGINO  LIGONINĖS 2020 – 2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO  2020 METŲ  I-O  
PUSMEČIO 

 
A T A S K A I T A 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Įvykdymo rezultatas 

I. VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS (TOLIAU- VISAGINO ) KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS IR 

TIKSLINIMAS, ASMENS, ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ, 
PASKYRIMAS 

1.1.  Paskirti asmuo, atsakingą 

vykdyti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Vadovas Nuolat Paskirtas 

1.2. Patvirtinti VšĮ Visagino 

ligoninėje korupcijos 

prevencijos programą ir 

jos įgyvendinimo 2020-

2022 m. priemonių planą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Parengta ir 

skelbiama 

Parengta programa ir jos 

įgyvendinimo  2020-2022 

m. priemonių planas 

1.3. Peržiūrėti ir esant 

poreikiui patikslinti 

Visagino ligoninės 

Korupcijos prevencijos. 

programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą, kartu išsiunčiant 

patikslintos programos ir 

plano kopijas Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 

skyriui   

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Nustačius poreikį, bus 

parengtas Visagino 

ligoninės direktoriaus 

įsakymo projektas dėl 

Visagino ligoninės 

korupcijos prevencijos 

2020–2022 m. programos 

ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano 

patikslinimo 

1.4. Visagino ligoninės 

korupcijos prevencijos 

programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

plano 2020-2022 m. 

vykdymas  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Numatytas 

priemones 

vykdyti kas 

pusmetį, pagal 

planą 

Įvykdytas 

1.5. Visagino ligoninės  

interneto svetainėje 

ataskaitos apie korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano 2020−2022 metams 

vykdymą skelbimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Ataskaitą 

skelbti kas 

pusę metų, ne 

vėliau kaip iki 

kito mėnesio 

10 d. 

  

II. INFORMACIJA, KURI TEIKIAMA PACIENTAMS LIGONINĖS MONITORIUOSE 
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2.1. VšĮ Visagino ligoninės 

monitoriuose 

demonstruojami 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos (toliau-STT) 

antikorupciniai klipai 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

demonstruoja

mas 

 Nuolat demonstruojamas 

2.2.  VšĮ Visagino ligoninės 

monitoriuose 

demonstruojamas 

ligoninės direktoriaus 

kreipimasis į pacientus dėl 

korupcijos prevencijos 

  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

demonstruoja

mas 

 Nuolat demonstruojamas 

III. INFORMACIJA, KURI TEIKIAMA PACIENTAMS STENDUOSE 

3.1. Informacija apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės 

pažeidimus 

 Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

 Nuolat skelbiama 

3.2. Informacija, kur gali 

kreiptis asmuo, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio 

veika 

 Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

 Nuolat skelbiama 

3.3. Informacija apie 

pasitikėjimo telefoną 

 Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

Nuolat skelbiama 

3.4. Informacija apie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

(toliau-SAM) pasitikėjimo 

telefoną 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

 

Nuolat skelbiama 

3.5. Informacija apie galimybę 

pranešti apie korupcinio 

pobūdžio veikas SAM el. 

paštu 

korupcija@sam.lt 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

 

 

Nuolat skelbiama 

3.6.  Ligoninės vadovo 

kreipimasis raštu 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

 

 

Nuolat skelbiama 

 

 

 

 

IV. INFORMACIJA, KURI TEIKIAMA PACIENTUI LIGONINĖS INTERNETO 
SVETAINĖJE 

4.1. Informacija apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės veikas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 
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kontrolę 

4.2. Informacija, kur gali 

kreiptis asmuo, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio 

veika 

 Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

Nuolat skelbiama 

4.3. Informacija apie VšĮ 

Visagino ligoninės  

pasitikėjimo telefoną 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

Nuolat skelbiama 

 

 

 

4.4. 

 

Informacija apie SAM 

pasitikėjimo telefoną 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

Nuolat skelbiama 

 

 

 

4.5. Informacija apie galimybę 

pranešti apie korupcinio 

pobūdžio veikas SAM el. 

paštu 

korupcija@sam.lt 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbiama 

Nuolat skelbiama 

4.6.  Demonstruojami STT 

antikorupciniai klipai 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat  

  

Nuolat demonstruojami 

 

 

 

4.7. 

 

Demonstruojamas 

ligoninės vadovo 

kreipimasis 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

 

Nuolat demonstruojamas 

 

 

 

4.8. Skelbiamas ligoninės 

vadovo kreipimasis raštu 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 

skelbimas 

Nuolat skelbiamas 

V. KITOS PACIENTO INFORMAVIMO PRIEMONĖS 
5.1.  

Ant gydytojų kabinetų 

durų kabo lipdukai 

„Geriausia padėka 

medikui-Jūsų šypsena“ 

 

 

 

 Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat, 

papildyti 

keičiantis 

kabinetams 

 

 

 

 

 

 

Ant gydytojų kabinetų 

durų kabo lipdukai 

 

 

 

 

5.2. Ligoninės interneto 

svetainėje skelbiama 

informacija apie 

mokamas paslaugas 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

 

Nuolat 

skelbiama ir 

atnaujinama 

Nuolat skelbiama 

interneto tinklapyje 

5.3. Patvirtintas ligoninės 

darbuotojų elgesio 

kodeksas 

 

Naujai įsidarbinusių 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

 Patvirtintas Įvykdytas 
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ligoninės darbuotojų 

supažindinimas su 

darbuotojų elgesio  

kodeksu 

5.4. Įstaigos vadovo ir 

gydytojų  viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimas 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Nuolat Vykdoma 

5.5. Ligoninės darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, 

elgesio taisyklės 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Nuolat Vykdoma 

5.6. Įstaigos vadovo ir 

gydytojų  viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimas 

 

 

 

Asmuo, atsakingas už 

deklaravimą 

 

Asmuo, 

atsakingas už 

deklaravimą 

 

Vykdoma 

5.7. Informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį pareigas 

ligoninėje, pateikimas 

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo nustatyta 

tvarka   
 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 
Pateiktos 

užklausos 

metų 

laikotarpiu 

 

 

   
 

 

VI. MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

6.1. Interneto svetainėje 

paskelbta atmintinė dėl 

galimų korupcijos veikų 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Ligoninės interneto 

svetainėje viešinta 

atmintinė dėl galimų 

korupcijos veikų 
VII. KITI SU KORUPCIJOS PREVENCIJĄ SUSIJĘ ASPEKTAI 

7.1. Ligoninės viešųjų pirkimų 

komisijos narių 

nešališkumo deklaravimas 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Nuolat, teisės 

aktų nustatyta 

tvarka 

Vykdoma 

7.2. Ligoninės veiklos 

ataskaitos ir finansinių 

ataskaitų viešinimas 

Vadovas 

 

Vyr. finansininkė 

Iki balandžio 

mėn. 1 d. 

Vykdoma pagal planą 

7.3. Organizuoti ligoninės 

mokymus ir paskaitas 

korupcijos prevencijos 

klausimais 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

1 k. per 

pusmetį 

1.2020-01-30 mokymai 

„Viešų ir privačių 

interesų konfliktų 

situacijos. Mokymai“ 

2.2020-02-19 mokymai 

„Veiklos sričiai, kurioje 

egzistuoja tikimybė 

korupcijos pasireiškimui“ 

3. 2020-05-22 „Įstaigos 

darbuotojų mokymas ir 

informavimas apie 
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korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimą 

įstaigoje“ 

 

4.2020-02-14 darbuotojų 

susirinkimas  

„ Antikorupciniai 

mokymai sveikatos 

priežiūros įstaigų 

darbuotojams. Medicinos 

etika“ 

VIII. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS 
KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

8.1. Gavus pranešimą apie 

galimą korupcinę veiką, 

bei atvejus, kai Visagino 

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 ir pagal 

kompetenciją Specialiųjų 

tyrimų tarnybą ar 

Vyriausiąją tarnybinės 

etikos komisiją  

 Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nedelsiant 

gavus 

pranešimą 

Pranešimų nebuvo, nes 

nebuvo fiksuota galimų 

korupcinių pažeidimų. 

8.2. Visagino ligoninės 

interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie įstaigoje 

nustatytus korupcijos 

atvejus bei atvejus kai 

Visagino ligoninėje 

dirbantis asmuo pažeidė 

Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

nuostatas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

Informacijos nebuvo. 

 

Parengė:  

Už korupcijos prevenciją  atsakingas asmuo Viktorija Pantelejeva, 2020-06-25,  el.p. 

pantilejeva@gmail.com 
 

 


