
 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILUTĖS LIGONINĖ 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILUTĖS LIGONINĖS  KORUPCIJOS  PREVENCIJOS  2017-2019 METŲ PROGRAMOS  

 PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 M. II PUSMETĮ 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

Informacija apie priemonės 

įvykdymą 

2019m. II pusmetį 

1 1.1. Asmens, atsakingo už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą, 

patikslinimas.  Informacijos apie asmenį, 

paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, pateikimas Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – SAM) Korupcijos 

prevencijos skyriui 

Vyriausiasis gydytojas,  

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Iki 2017 m. 

sausio 9 d. 

Patikslinta  informacija apie 

asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą VšĮ 

Šilutės ligoninėje 

Įvykdyta  

 1.2. VšĮ Šilutės ligoninės korupcijos 

prevencijos priemonių plano 2017−2019 m. 

kopijos, pateikimas savivaldybei ir  SAM 

Korupcijos prevencijos skyriui  

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Iki 2017 m. 

sausio 9 d. 

 

Pateiktos korupcijos 

prevencijos priemonių 

planų 2017–2019 m. 

kopijos  

Įvykdyta 

 1.3. VšĮ Šilutės ligoninės korupcijos 

prevencijos priemonių plano 2017−2019 

metams bei patikslintos informacijos apie 

asmenį, paskirtą vykdyti  korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą ir 

sekretorė  

Iki 2017 m. 

sausio 9 d. 

  

VšĮ Šilutės ligoninės 

interneto svetainėje 

paskelbta korupcijos 

prevencijos priemonių 

planas 2017–2019 metams 

bei asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, duomenys ir 

kontaktai 

Įvykdyta  

 1.4. VšĮ Šilutės ligoninės  interneto svetainėje 

ataskaitos apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2017−2019 metams 

vykdymą skelbimas 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą ir 

sekretorė 

Ataskaitą 

skelbti kas pusę 

metų, ne vėliau 

kaip iki kito 

Paskelbta ataskaita apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2017–2019 

metams priemonių 

Nurodyta informacija skelbiama 

VšĮ Šilutės ligoninės interneto 

svetainėje, Korupcijos prevencijos 

aplankale 



mėnesio 10 d. vykdymą 

2 2.1. VšĮ Šilutės ligoninės veiklos sričių 

vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius 

korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę  

Vyriausiojo gydytojo 

sudaryta komisija ir 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Kiekvienų metų 

III ketvirtis 

Nustatyti korupcijos rizikos 

veiksniai  

2019-09-13 A2-25 (1.2.6) 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo VšĮ Šilutės ligoninės 

Vidaus administravimo srityje   

 2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos 

rizikos veiksnius, patvirtinti VšĮ Šilutės 

ligoninės korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo planą 

Vyriausiojo gydytojo 

sudaryta komisija ir 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Ne vėliau kaip 

per 10 dienų 

nuo išvados 

apie korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

pasirašymo 

Patvirtintas korupcijos 

rizikos veiksnių pašalinimo 

ar mažinimo planas 

Nebuvo nustatyta rizikos veiksnių 

3.  3.1. Teisės aktų projektų, jei jais numatoma 

reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinio 

vertinimo atlikimas 

Įsakymo rengėjas Nuolat  Teisės aktų projektų, pateiktų 

antikorupciniam vertinimui, 

skaičius. Parengtų teisės aktų 

projektų antikorupcinių 

vertinimų pažymų skaičius. 

Vadovaujantis 2018-02-06 LR SAM 

ministro įsakymu Nr. V-139 „Dėl LR 

SAM ministro 2015-12-10 įsakymo 

Nr. V-1433“dėl Šakinės korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015-2019 ,etų programos 

patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis 

neteko galios.  

4 4.1. Įstaigos vadovo, kitų  sveikatos 

priežiūros specialistų, gydytojų, farmacijos 

specialistų dirbančių biudžetinėse ar 

viešosiose ASPĮ, privačių interesų 

deklaracijų pateikimas (patikslinimas) 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

ir skyrių vedėjai 

Pateikimas 

(patikslinimas) 

kasmet iki 

gruodžio  31d.  

Pateikta (patikslinta)  

informacija 

2019-12-31 duomenimis dirba 70 

gydytojų, iš jų viešųjų privačių 

interesų deklaracijas nėra 

patikslinusi tik 1 gydytoja. 

Darbuotojai informuoti, kad per 7 

dienas nuo duomenų pasikeitimo 

būtina patikslinti deklaracija 

 4.2. VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojų elgesio 

kodekso skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje, įstaigos informacijos leidiniuose 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą ir 

sekretorė 

Skelbiamas 

nuolat nuo 

parengimo 

(atnaujinimo) 

datos 

VšĮ Šilutės ligoninės  

interneto svetainėje, 

informacijos leidiniuose 

skelbiamas VšĮ Šilutės 

ligoninės darbuotojų elgesio 

kodeksas  

VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojų 

elgesio kodeksas paskelbtas 

įstaigos interneto svetainėje 

 4.3 VšĮ Šilutės ligoninės interneto svetainėje 

įstaigos gydytojų, farmacijos specialistų 

Personalo tarnybos 

vadovė, sekretorė 

Nuolat  VšĮ Šilutės ligoninės 

interneto svetainėje 

VšĮ Šilutės ligoninės interneto 

svetainėje pateikta informacija apie 



darbo kitose darbovietėse, susijusių su 

sveikatos priežiūra, grafikų skelbimas 

 

teikiama informacija, 

kokiose kitose darbovietėse 

dirba įstaigos gydytojai, 

farmacijos specialistai 

kitose darbovietėse dirbančius 

darbuotojus. 

5 5.1. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos 

normos skelbimas įstaigos stacionaro skyriuose 
Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

skyrių vedėjai 

 

Nuolat  Gydytojų specialistų 

medicinos normos skelbiamos 

vŠį Šilutės ligoninės 

stacionaro skyriuose 

Gydytojų specialistų medicininės 

normos skelbiamos skyriuose, 

informaciniuose segtuvuose 

pacientams. 

 5.2. Informacijos apie nemokamas 

ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas skelbimas 

Vyriausiasis 

finansininkas, auditorė  

Nuolat  Skelbiama informacija apie 

nemokamas ir mokamas 

paslaugas 

Informacija skelbiama 

informaciniuose segtuvuose 

pacientams. 

 5.3.  VšĮ Šilutės ligoninės stacionaro 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 

Vidaus medicininio 

audito grupės vadovas 

Nuolat  Skelbiama informacija apie 

medicininės reabilitacijos 

įstaigas, pacientų 

organizacijas 

Informacija skelbiama 

informaciniuose segtuvuose 

pacientams. 

6 6.1. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) 

korupcijai ugdymas 
Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

Ne rečiau kaip1 

kartą per metus 

Mokymų skaičius Dalyvauta mokymuose: 

Nepakantumo korupcijai ugdymas- 

4 žm. 

Konferencijoje: Naujas požiūris į 

korupciją: iššūkiai ir galimybės, 

peržengiant viešojo sektoriaus 

ribas.- 4 žm. 

 6.2. VšĮ Šilutės ligoninės medicinos personalo 

mokymų dėl  sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ vykdymas 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

vyriausiojo gydytojo 

pavaduotojas 

medicinos reikalams 

Ne rečiau kaip 

1 kartą per 

metus (apimant 

visus 

darbuotojus) 

Mokymų skaičius Visi struktūriniai padaliniai 

mokymus išklausė 

 6.3.VšĮ Šilutės ligoninės medicinos personalo Asmuo atsakingas už Nuolat  Mokymų skaičius Naujai įdarbinti darbuotojai su 



mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso 

vykdymo organizavimas. 

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų 

supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

etikos komisijos nariai, 

skyrių vedėjai 

etikos kodeksu supažindinami 

Personalo bendrųjų reikalų 

skyriuje, tai atlieka personalo 

vedėja. 

7 7.1. Reklaminių skydelių su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis 

demonstravimas VšĮ Šilutės ligoninės 

interneto svetainėje  

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

sekretorė;  

Nuolat  Informacijos  skelbiamas 

kur kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika  

Informacija skelbiama VšĮ Šilutės 

ligoninės interneto svetainėje 

Korupcijos prevencijos aplankale. 

8 8.1. Kokybės vadybos sistemos pagal LST 

EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos 

sistemos. Reikalavimai" įdiegimas sveikatos 

sistemos įstaigose, kuriose ji nėra įdiegta. 

Vidaus medicininio 

audito grupės vadovas 

Nuolat iki 2019 

m. gruodžio 31 

d.  

Atitiktis LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės 

vadybos sistemos. 

Reikalavimai" 

reikalavimams 

Vadovaujantis 2018-02-06 LR SAM 

ministro įsakymu Nr. V-139 „Dėl LR 

SAM ministro 2015-12-10 įsakymo 

Nr. V-1433“dėl Šakinės korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015-2019 ,etų programos 

patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis 

neteko galios. 

 8.2.  Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal 

LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos 

sistemos. Reikalavimai“ reikalavimų vykdymas 

Vidaus medicininio 

audito grupės vadovas 

Nuolat  Atitiktis LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės vadybos 

sistemos. Reikalavimai“ 

reikalavimams 

Vadovaujantis 2018-02-06 LR SAM 

ministro įsakymu Nr. V-139 „Dėl LR 

SAM ministro 2015-12-10 įsakymo 

Nr. V-1433“dėl Šakinės korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015-2019 ,etų programos 

patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis 

neteko galios. 

 8.3. Antikorupcinės aplinkos  VŠį Šilutės 

ligoninėje  sukūrimas ir įdiegimas 

Vyriausiasis gydytojas, 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

Nuolat iki 2019 

m. gruodžio 31 

d. 

Sukurta ir įdiegta 

antikorupcinė aplinka  

Įvykdyta: 

KP programa įgyvendinta; 

Periodiškai atliekami korupcijos 

rizikos vertinimai ir sudaromi 

trūkumų šalinimo planai; 

Deklaruojami viešieji ir privatūs 

interesai; 

Skelbiama informacija viešai; 

Periodiškai bendradarbiaujama su 

STT ir vykdomi mokymai; 

Viešieji pirkimai vykdomi skaidriai 

ir per CPO 

Platinami lankstinukai, lipdukai 



struktūriniuose padaliniuose ir tt. 

9 9.1. Paslaugų, prekių pirkimo per CPO LT 

vykdymas 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Nuolat iki 2019 

m. gruodžio 31 

d. 

Paslaugų prekių pirkimas 

per CPO LT pagal 

patvirtintą pirkimų planą 

Paslaugos ir prekės   pagal 

patvirtintą pirkimų planą perkamos 

per CPO LT 

10 10.1. VšĮ Šilutės ligoninės  darbuotojų 

elgesio kodekso papildymas nuostata, 

draudžiančia versti pacientus remti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą.  

Drausminės atsakomybės už reikalavimą 

teikti paramą nustatymas. 

 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

iki 2017 m. 

sausio 9  d. 

VšĮ Šilutės ligoninės 

darbuotojų elgesio kodeksas 

papildytas nuostata, 

draudžiančia versti 

pacientus remti įstaigą. 

Įvykdyta  

 10.2. Lipdukų, plakatų, sulaikančių 

pacientus nuo neoficialių mokėjimų 

medicinos personalui buvimą įstaigos 

darbuotojų darbo vietose, ant gydytojų  

kabinetų durų užtikrinimas 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Nuolat    Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su 

neoficialiais mokėjimais 

Lankstinukai, plakatai, lipdukai 

platinami įstaigos struktūriniuose 

padaliniuose. 

 10.3. Privalomos informacijos VšĮ Šilutės 

ligoninės informaciniuose stenduose 

skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) informacija, į ką pacientas gali kreiptis 

susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, 

(vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 

prevenciją, telefonas, kabinetas); 

3) informacija apie VšĮ Šilutės ligoninės  

pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono 

numeris); 

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004); 

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ 

telefoną (+370 5 266 3333); 

6) Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt);  

7) Informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt) skelbimas; 

8) VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

skyrių vedėjai 

Nuolat   Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su 

neoficialiais mokėjimais 

Informacija skelbiama įstaigos 

struktūriniuose padaliniuose. 



kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs mokėjimai. 

 10.4. Informacijos VšĮ Šilutės ligoninės  

interneto svetainėje  skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) informacija, į ką VšĮ Šilutės ligoninėje  

pacientas gali kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar 

asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas, kabinetas); 

3) informacija apie VšĮ Šilutės ligoninės  

pasitikėjimo telefoną; 

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004); 

5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ 

telefoną (+370 5 266 3333); 

6) informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt); 

7) informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt) skelbimas; 

8) VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojųtojų, 

susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklės, 

patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimo“; 

9) VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo  

kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje  

netoleruojami neoficialūs mokėjimai; 

10) parengtų antikorupcinių klipų 

demonstravimas. 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

sekretorė 

Nuolat  Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su 

neoficialiais mokėjimais 

Informacija skelbiama VšĮ Šilutės 

ligoninės interneto svetainėje. 

 10.5 Informacijos, apie PSDF biudžeto lėšomis 

apmokėtus kompensuojamus vaistinius 
Vyriausiasis 

finansininkas,  

Nuolat  Pacientai gali gauti 

informaciją apie PSDF 

Tokios informacijos gavimui poreikio 

nebuvo. 



preparatus ir paciento sumokėtas  priemokas, 

pateikimas 
Statistikos ir kokybės 

analizės skyriaus 

vedėja 

biudžeto lėšomis apmokėtus 

vaistinius preparatus ir 

sumokėtas  priemokas 

 10.6 Informacijos apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas 

skelbimas ASPĮ interneto svetainėje 

Vyriausiasis 

finansininkas, sekretorė 

Nuolat  Padidėjęs pacientų 

informuotumas, sumažėjęs 

neoficialių mokėjimų už 

suteiktas sveikatos priežiūros 

paslaugas kiekis 

Informacija skelbiama VšĮ Šilutės 

ligoninės interneto svetainėje. 

11 11.1. VšĮ Šilutės ligoninės  vertinimas pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 

V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ nustatytus ASPĮ 

korupcijos indekso nustatymo kriterijus  

Vyriausiojo gydytojo 

sudaryta komisija ir 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

Kasmet II metų 

ketvirtį iki 2019 

m. 

Nustatytas įstaigos 

korupcijos indeksas 

Vadovaujantis 2018-02-06 LR SAM 

ministro įsakymu Nr. V-139 „Dėl LR 

SAM ministro 2015-12-10 įsakymo 

Nr. V-1433“dėl Šakinės korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015-2019 ,etų programos 

patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis 

neteko galios. 

12 12.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 

ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus 

informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus 

pranešimą apie galimą korupcinę veiką 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

Gavus 

pranešimą per 3 

darbo dienas 

Pateiktų pranešimų įstaigos 

vyriausiajam gydytojui ir 

perduotų pranešimų STT, 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyriui skaičius 

Nebuvo poreikio 

 12.2. Informacijos apie ligoninėje teisės 

aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos 

atvejus bei atvejus, kai ligoninėje dirbantis 

asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, 

skelbimas sveikatos priežiūros sistemos 

įstaigos interneto svetainėje 

Vyriausiasis gydytojas, 

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą;  

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

Paskelbtų informacijų 

skaičius. 

Nebuvo poreikio 

13 13.1. Gautų skundų registravimas 

atitinkamame įstaigos registre  

Sekretorė  Nuolat Padidėjęs veiklos 

skaidrumas, pagerėjusi 

pacientų aptarnavimo 

kokybė 

Vykdoma  



 13.2. Gavus skundą, patikrinimo 

organizavimas  

Vidaus medicinio 

audito grupė 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

skundo gavimo 

dienos 

Operatyvus reagavimas į 

skundus ir pagerėjusi 

pacientų aptarnavimo 

kokybė 

 

Skundai išnagrinėjami 

nepažeidžiant nustatytų terminų. 

 13.3. Gautų skundų ir atliktų patikrinimų 

rezultatų analizės atlikimas.  

Vidaus medicinio 

audito grupė 

Teikti ne vėliau 

kaip per 5 darbo 

dienas nuo 

atliktos analizės 

Operatyvus reagavimas į 

skundus ir pagerėjusi 

pacientų aptarnavimo 

kokybė 

 

Atsakymai pateikiami 

nepažeidžiant nustatytų terminų. 

 Parengė  

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą įstaigoje        Diana Andrijauskienė 


