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Korupcijos prevencijos analizė 2022 metais buvo atliekama remiantis VšĮ Visagino 

ligoninės 2020–2022 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu. 

Pranešimų apie galimą korupcinę veiką 2022 metais nebuvo gauta. VšĮ Visagino ligoninės 

monitoriuose demonstruojami STT antikorupciniai klipai. VšĮ Visagino ligoninės monitoriuose 

demonstruojamas ASPĮ vadovo kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos įstaigoje. VšĮ 

Visagino ligoninės interneto svetainėje skelbiama privaloma informacija. VšĮ Visagino ligoninės 

stacionaro skyriuose skelbiama informacija, susijusi su skyriuose teikiamomis mokamomis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugomis. Nuolat tikrinamas pacientų draudimas privalomuoju sveikatos 

draudimu. Ligoninės darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, pateikė per informacinę 

sistemą nustatyta tvarka ir forma deklaracijas. Ligoninėje paskirta nuolatinė antikorupcinė komisija 

(2020-10-14 direktoriaus įsakymas Nr. 1–164). Organizuoti VšĮ Visagino ligoninės darbuotojų 

mokymai ir paskaitos korupcijos prevencijos klausimais: 2022-04-12 „ASPĮ sveikatos priežiūros 

specialistų atsparumo korupcijai ugdymas“ – 8 akad. val., 2022-10-13 „ Sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“ – 8 akad. val.,  2022-06-30 

„Pagrindiniai žingsniai korupcijai atsparios aplinkos kūrimo link“ – 2 akad. val., 2022-05-04 

„Asmens duomenų saugumo reikalavimai ir jų užtikrinimas pagal BDAR“ – 3,5 akad. val.,  

2022-07-19 „ Bendradarbiavimas komandose gydant ligonius“ – 5,5 akad. val.  

VšĮ Visagino ligoninės interneto svetainėje paskelbtos Asmens duomenų tvarkymo 

taisyklės, VšĮ Visagino ligoninės darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos 

įgyvendinimo priemonės, rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo. 

Tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos, duomenų valdytojo veiklos įrašas. VšĮ 

Visagino ligoninės interneto svetainėje paviešinta „Interesų konfliktas“ atmintinė. Interneto 

svetainėje yra: 

1. VšĮ Visagino ligoninės Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei 

reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir 

eksponavimo tvarkos aprašas; 

2.  VšĮ Visagino ligoninės Informacijos apie pažeidimus teikimo tyrimo ir asmens 

informavimo tvarkos aprašas; 

3. VšĮ Visagino ligoninės  Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas; 

4. VšĮ Visagino ligoninės Korupcijos prevencijos politika; 

5. VšĮ Visagino ligoninės Anoniminės pacientų apklausa; 



6. VšĮ Visagino ligoninės Antikorupcinės veiklos anoniminė anketa; 

7. VšĮ Visagino ligoninės Įvykdytų viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai; 

8. VšĮ Visagino ligoninės Darbuotojų elgesio kodeksas; 

9. VšĮ Visagino ligoninės Konkursų organizavimo ir vykdymo nuostatai; 

10. Viešųjų ir privačių interesų derinimo VšĮ Visagino ligoninės tvarkos aprašas;; 

11. VšĮ Visagino ligoninės 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas; 

12. VšĮ Visagino ligoninės psichologinio smurto ir mobingo prevencijos politika. 

13. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos 

aprašas; 

14. Pranešimo apie pažeidimą forma; 

15. Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas. 

 

2022-09-15 VšĮ Visagino ligoninės interneto svetainėje paskelbta motyvuota išvada 

„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo aprašo“. Išskirtos įstaigos veiklos 

sritys: mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Analizuotas laikotarpis: 

 2021-10-01 – 2022-09-15.  

                   Paskirtas atsakingas asmuo už priešsmurtinę veiklą ligoninėje ir nustatyta tvarka 

organizuojančio smurto ir mobingo darbe atvejų nagrinėjimą. 

VšĮ Visagino ligoninės skyrių ir padalinių informacijos stenduose skelbiama 

informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas, ligoninės direktoriaus 

kreipimasis, kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika įstaigoje, informaciją 

apie ASPĮ ir LR SAM pasitikėjimo telefoną, informacija apie SAM el. paštą, informacija apie STT 

karštosios linijos telefoną ir el. paštą, skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, platinimas 

ASPĮ lankstinukas antikorupcine tematika.   

 

 


