
VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2022 METŲ II PUSMETĮ 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-i) Įvykdymo 

terminas 

Rezultatas  

1. VšĮ Vilkaviškio ligoninės interneto 

svetainėje ataskaitos apie korupcijos 

prevencijos priemonių plano 2022 

metams vykdymą skelbimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Ataskaitą skelbti 

kas pusę metų, 

ne vėliau kaip iki 

kito mėnesio 10 

d. 

Paskelbta 2022 

m. II pusmečio 

ataskaita. 

2. VšĮ Vilkaviškio ligoninės darbuotojų 

elgesio kodekso skelbimas įstaigos 

interneto svetainėje, informacijos 

stenduose konsultacinėje poliklinikoje 

bei stacionaro skyriuose 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Paskelbtas 

įstaigos 

darbuotojų 

elgesio kodeksas  

3. Atitinkamo gydytojo specialisto 

medicinos normos skelbimas VšĮ 

Vilkaviškio ligoninės stacionaro 

skyriuose  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

  

Nuolat  Gydytojų 

specialistų 

medicinos 

normos 

skelbiamos VšĮ 

Vilkaviškio 

ligoninės 

stacionaro 

skyriuose 

4. VšĮ Vilkaviškio ligoninės stacionaro 

skyriuje informacijos, susijusios su 

skyriuje teikiamomis nemokamomis 

(kompensuojamomis Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir 

mokamomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugomis, skelbimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat  Informacija 

skelbiama 

5. VšĮ Vilkaviškio ligoninės stacionaro 

skyriuose informacijos apie visas 

įstaigas, teikiančias medicininės 

reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar 

vaikams pagal skyriuje gydomų ligonių 

profilius skelbimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Nuolat  Skelbiama 

informacija apie 

medicininės 

reabilitacijos 

įstaigas 

6. Reklaminių skydelių (baneriai) su 

nuoroda, kur kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomis VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės interneto svetainėje 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Nuolat  VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės 

interneto 

svetainėje 

demonstruojami 

reklaminiai 

skydeliai su 



Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-i) Įvykdymo 

terminas 

Rezultatas  

nuoroda, kur 

kreiptis 

susidūrus su 

korupcinio 

pobūdžio veika 

7. Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT 

vykdymas. 

Ligoninės 

direktorius Viešųjų 

pirkimų specialistė 

Nuolat Skalbimo 

paslaugų 

pirkimas per 

CPO LT 

8. Vaistinių preparatų pirkimo per CPO LT 

vykdymas. 

Ligoninės 

direktorius Viešųjų 

pirkimų specialistė 

Nuolat  Vaistinių 

preparatų 

pirkimas per 

CPO LT 

9. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. Ligoninės 

direktorius Viešųjų 

pirkimų specialistė 

Nuolat Konsoliduotų 

pirkimų 

vykdymas 

10. Privalomos informacijos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės visų padalinių (skyrių) 

informaciniuose stenduose skelbimas: 

1) Informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 

veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas) 

3) Informacija apie ASPĮ 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 

(pranesk@stt.lt) skelbimas 

8) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami 

neoficialūs mokėjimai 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

Nuolat Informacija 

skelbiama  

11. Privalomos informacijos VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės interneto svetainėje skelbimas: 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

Nuolat Informacija 

skelbiama  



Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-i) Įvykdymo 

terminas 

Rezultatas  

1) Informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 

veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas) 

3) Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo 

telefoną (nurodomas telefono numeris) 

4) Informacija apie SAM „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004) 

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų 

tarnybos (toliau – STT) „karštosios 

linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 

7) Informacija apie STT el. paštą 

(pranesk@stt.lt) skelbimas 

8) ASPĮ darbuotojų, 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) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami 

neoficialūs mokėjimai; 

10) parengtų antikorupcinių klipų 

demonstravimas. 

prevenciją ir 

kontrolę, 

 

12. Informacijos apie pacientams suteiktas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir 

išrašytus kompensuojamuosius vaistinius 

preparatus gavimas per viešųjų 

elektroninių paslaugų asmenims teikimo 

posistemį (Elektroninių vadžios vartų 

portale adresu http:www.epaslaugos.lt)  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Informacija 

pacientams 

skelbiama  

mailto:korupcija@sam.lt


Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-i) Įvykdymo 

terminas 

Rezultatas  

13. Informacijos apie Valstybės lėšomis 

apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų 

kainas skelbimas VšĮ Vilkaviškio 

ligoninės interneto svetainėje 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę, 

Nuolat  Informacija 

pacientams 

skelbiama  

 

 

 

 

Parengė 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę  

Inga Vincevičienė 

 

 

 

 

 
 

 


