
 

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020–2022 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

VYKDYMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO LIGONINĖJE ATASKAITA UŽ 2022 M. I KETV. 

 
 

1. TIKSLAS. Diegti bendrus elgesio standartus. 

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdytojai   Įgyvendinimo 

terminas 

Rezultatai 

1.1.1. Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius 

interesus, sąrašą 

Atitikties pareigūnas 2021 m. IV ketv. Patvirtintas sąrašas.  

Sąrašas patalpintas Ligoninės 

interneto svetainės skiltyje 

,,Korupcijos prevencija“ -  

Viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimas 

(nuoroda į sąrašą - Pareigu-

kurias-LSMU-Kauno-

ligonineje-einantys-asmenys-

privalo-deklaruoti-privacius-

interesus-sarasas_2021-12-30-

Nr.-1V-883.pdf 

(kaunoligonine.lt)) 

 

1.1.2.  Parengti rekomendacijas ir informacinę medžiagą dėl privačių interesų 

konfliktų derinimo, deklaracijų pildymo 

Atitikties pareigūnas 2021 m. IV ketv. Parengtos rekomendacijos. 

Rekomendacijos  patvirtintos 

Ligoninės generalinio 

direktoriaus 2022-03-31 d. 

įsakymu Nr. 1V-158 

1.1.3. Parengti atmintinę į darbą priimamiems darbuotojams dėl privačių interesų 

deklaravimo 

Atitikties pareigūnas 2022 m. I ketv. Parengta atmintinė. 

Atmintinė patvirtinta Ligoninės 

generalinio direktoriaus 2021-

12-30 d. įsakymu Nr. 1V-882. 

1.1.4. Peržiūrėti Ligoninės darbuotojų elgesio kodekso atitikimą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintam pavyzdiniam 

ASPĮ darbuotojų elgesio kodeksui ir paskelbi jas Ligoninės interneto 

svetainėje. 

Korupcijos prevencijos  

pareigūnas 

2021 m. IV ketv. Peržiūrėtas atnaujintas elgesio 

kodeksas. 

Kodeksas patalpintas Ligoninės 

interneto svetainės skiltyje 

,,Korupcijos prevencija“. 

https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pareigu-kurias-LSMU-Kauno-ligonineje-einantys-asmenys-privalo-deklaruoti-privacius-interesus-sarasas_2021-12-30-Nr.-1V-883.pdf


(nuoroda į kodeksus - 
Antikorupcinio-elgesio-
kodeksas.pdf (kaunoligonine.lt) 
Darbuotoju-elgesio-

kodeksas.pdf (kaunoligonine.lt)) 

1.1.5. Kasmet teikti darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus 

skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų 

laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus. 

Medicinos etikos 

komisijos pirmininkas 

2022 m. I ketv. Pateikta Medicinos etikos 

komisijos ataskaita 

1.1.6. Atnaujinti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, 

vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. 

Korupcijos prevencijos  

pareigūnas 

2021 m. IV ketv. Atnaujintas aprašas. 

Aprašas patalpintas Ligoninės 

interneto svetainės skiltyje 

Korupcijos prevencija. 

(nuoroda į aprašą - 2021-12-28-

Nr.-1V-878-TA-115-2021-

leidimas-Nr.-1-Dovanu.pdf 

(kaunoligonine.lt)) 

1.1.7. Atnaujinti Ligoninės Medicinos etikos komisijos nuostatus, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 16 d. 

įsakymas Nr. V-1672 „Dėl Pavyzdinių asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

medicinos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas, 

Medicinos etikos 

komisija 

2021 m. IV ketv. Atnaujinti nuostatai. 

Nuostatai patvirtinti Ligoninės 

generalinio direktoriaus 2021-

12-31 įsakymu Nr. 1V-891 

2. TIKSLAS. Didinti Ligoninės darbuotojų ir pacientų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti juos veikti skaidriai ir sąžiningai, 

netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio. 

2.1. UŽDAVINYS. Didinti veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdytojai   Įgyvendinimo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

2.1.1. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį ir Ligoninės interneto svetainėje viešinti apibendrintus 

pacientų apklausų rezultatus. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas, 

Direktorius medicinai, 

Direktorius slaugai, 

Komunikacijos ir 

rinkodaros skyrius 

Ne mažiau kaip 

kartą per metus 
Atlikta pacientų apklausa. 

Nuoroda į apklausos anketas - 

Įvertinkite mūsų darbą - LSMU 

Kauno ligoninė 

(kaunoligonine.lt) 

 

2022 m. apklausų vykdymas 

numatytas pagal planą 

2.1.2. Viešinti informaciją apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas, 

Vyriausiasis 

finansininkas, 

Nuolat Paskelbta informacija. 

Informacija pateikta Ligoninės 

interneto svetainėje, skiltyje 

https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Antikorupcinio-elgesio-kodeksas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Antikorupcinio-elgesio-kodeksas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/01/Darbuotoju-elgesio-kodeksas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/01/Darbuotoju-elgesio-kodeksas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-28-Nr.-1V-878-TA-115-2021-leidimas-Nr.-1-Dovanu.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-28-Nr.-1V-878-TA-115-2021-leidimas-Nr.-1-Dovanu.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-28-Nr.-1V-878-TA-115-2021-leidimas-Nr.-1-Dovanu.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-28-Nr.-1V-878-TA-115-2021-leidimas-Nr.-1-Dovanu.pdf
https://kaunoligonine.lt/ivertinkite-musu-darba/
https://kaunoligonine.lt/ivertinkite-musu-darba/
https://kaunoligonine.lt/ivertinkite-musu-darba/


Komunikacijos ir 

rinkodaros skyrius 

,,Paslaugos“ - Kompensuojamos 

paslaugos. 

Nuoroda į informaciją - 
Kompensuojamos paslaugos - 

LSMU Kauno ligoninė 

(kaunoligonine.lt) 

2.1.3. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje. Korupcijos prevencijos 

pareigūnas, 

Komunikacijos ir 

rinkodaros skyrius 

Nuolat Paskelbta informacija 

Informacija pateikta Ligoninės 

interneto svetainėje, skiltyje 

,,Apie Ligoninę“ - Pacientams. 

Nuoroda į informaciją - Pacientų 

teisės ir pareigos įstaigoje - 

LSMU Kauno ligoninė 

(kaunoligonine.lt) 

2.1.4. Pacientų, užsiregistravusių pas specialistus per IPR IS, skaičiaus didinimas. Direktoriaus medicinai 

pavaduotojai, 

Informacinių 

technologijų skyriaus 

vadovas 

Nuolat Pacientų, užsiregistravusių pas 

specialistus per IPR IS, skaičiaus 

yra didinimas. 

2.1.5. Tobulinti asmenų registravimo į paslaugų laukimo eiles valdymo 

reglamentavimą. 

Direktoriaus medicinai 

pavaduotojai, 

Informacinių 

technologijų skyriaus 

vadovas 

Nuolat Detalaus ir aiškaus asmenų 

registravimo į Ligoninės 

paslaugų laukimo eiles 

valdymo mechanizmo 

parengimas numatomas 2022 

m. I ketv. 

2.1.6. Vykdyti anoniminę darbuotojų apklausą, siekiant įvertinti atsparumą 

korupcijai. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 

2021 m. IV ketv. 

2022 m. IV ketv. 
Parengtas klausimynas, 

atliekama apklausa. 

Nuoroda į apklausą - LSMU 

KAUNO LIGONINĖS 

DARBUOTOJŲ NUOMONĖS 

TYRIMAS DĖL GALIMŲ 

KORUPCIJOS APRAIŠKŲ 

LSMU KAUNO LIGONINĖJE - 

„Google“ formos 

 

https://kaunoligonine.lt/nemokamos-paslaugos/
https://kaunoligonine.lt/nemokamos-paslaugos/
https://kaunoligonine.lt/nemokamos-paslaugos/
https://kaunoligonine.lt/pacientu-teises-ir-pareigos-istaigoje/
https://kaunoligonine.lt/pacientu-teises-ir-pareigos-istaigoje/
https://kaunoligonine.lt/pacientu-teises-ir-pareigos-istaigoje/
https://kaunoligonine.lt/pacientu-teises-ir-pareigos-istaigoje/
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iqgLdMHuYzbYkBpozqxL68q3ZLj4qPDjc3D55Pdw0H8/edit


Apklausos rezultatai patalpinti 

Ligoninės interneto svetainės 

skiltyje Korupcijos prevencija  

(nuoroda: Korupcijos prevencija 

- LSMU Kauno ligoninė 

(kaunoligonine.lt) 

 

 

2022 m. apklausos vykdymas 

numatytas pagal planą 

2.1.7. Vykdyti anoniminę pacientų apklausą, siekiant įvertinti pacientų požiūrį į 

korupciją ir galimą korupcijos paplitimą įstaigoje. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas, 

Direktorius medicinai, 

Direktorius slaugai

  

2021 m. IV ketv. 

2022 m. IV ketv. 
2021 m. apklausa atlikta 

nebuvo. 

 

2022 m. apklausos vykdymas 

numatytas pagal planą. 

2.1.8. Atnaujinti vidinius pranešimo apie galimai korupcinę ar nusikalstamą veiką 

kanalus (pacientams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, 

darbuotojams) 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 

2022 m. I ketv. Vykdymas numatytas pagal 

planą 

3. TIKSLAS. Vykdyti atvirą ir aiškią komunikaciją, deklaruojant netoleranciją korupcijai ir formuojant skaidrios ir atviros Ligoninės įvaizdį. 

3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdytojai   Įgyvendinimo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

3.1.1. Ligoninės 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programos parengimas ir 

viešinimas. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 

2021 m. IV ketv. Parengta ir paviešinta 

programa. 

Programa patalpinta Ligoninės 

interneto svetainėje ,,Korupcijos 

prevencija“ 

(nuoroda į programą - 

Korupcijos-prevencijos-

igyvendinimo-programa-2021-

2022.pdf (kaunoligonine.lt)) 

 

https://kaunoligonine.lt/korupcijos-prevencija/
https://kaunoligonine.lt/korupcijos-prevencija/
https://kaunoligonine.lt/korupcijos-prevencija/
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Korupcijos-prevencijos-igyvendinimo-programa-2021-2022.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Korupcijos-prevencijos-igyvendinimo-programa-2021-2022.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2021/12/Korupcijos-prevencijos-igyvendinimo-programa-2021-2022.pdf


3.1.2. Sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo 

sistemą pagal nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl 

rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir 

teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas, Juridinis 

skyrius, Vyriausiasis 

finansininkas 

2022 m. I ketv. Parengta paramos gavimo ir 

teikimo apskaitos ir viešinimo 

tvarkos aprašas. 

Aprašas patalpintas Ligoninės 

interneto svetainėje ,,Korupcijos 

prevencija“ 

(nuoroda į programą - Paramos-

gavimo-teikimo-apskaitos-ir-

viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf 

(kaunoligonine.lt)) 

3.1.3. Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse 

formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-

LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė.“ 

Direktoriaus medicinai 

pavaduotojai, 

Vyriausiasis 

finansininkas, 

Informacinių 

technologijų skyriaus 

vadovas 

Nuolat 2021 m. Ligoninės į „Sveidrą“ 

įvestų duomenų sumų (Eur), už 

kurias pacientams buvo suteikta 

mokamų paslaugų, vidurkis ~ 66 

proc.  

3.1.4. Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir mokymų dalomosios 

medžiagos aktualiais korupcijos prevencijos klausimais rengimas. 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 

Nuolat Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 2021-11-26 d. turėjo 

dalyvauti mokymuose 

,,Antikorupcinės aplinkos 

kūrimas gydymo įstaigoje“, 

tačiau mokymai perkelti į 2022 

m. vasario mėn. 

 

Darbuotojams, dėl karantino 

sąlygų ir dėl didelio darbuotojų 

užimtumo, gydant pacientus dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos), 2021 m. nebuvo 

vykdyti mokymai. 

 

Darbuotojams informacija apie 

korupcijos prevenciją 

pateikiama el. paštu, o Ligoninės 

interneto svetainės skiltyje 

https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf


,,Korupcijos prevencija“ 

pateikiama mokomoji medžiaga. 

 

3.1.5.  Atliktos korupcijos rizikos analizės sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse 

pateiktų  pasiūlymų įgyvendinimas 

Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 

2022 m. I ketv., 

vėliau nuolat 

Atliktos korupcijos rizikos 

analizės sąnarių 

endoprotezavimo veiklos srityse 

pateiktų  pasiūlymų 

įgyvendinimo rezultatai 

skelbiami Ligoninės interneto 

svetainėje ,,Korupcijos 

prevencija“ 

(nuoroda į programą -  Atliktos-

korupcijos-rizikos-analizes-

sanariu-endoprotezavimo-

veiklos-srityje-pasiulymu-

igyvendinimo-lentele.pdf 

(kaunoligonine.lt)) 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas 5 lėšas. 

4.1. UŽDAVINYS. Skaidrinti viešųjų pirkimų procesą. 

4.1.1. Atlikti vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos 

rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau 

kaip keturis rodiklius paviešinti Ligoninės interneto svetainėje vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje 

viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2021 m. IV ketv. 

2022 m. IV ketv. 

 

Interneto svetainėje, skiltyje 

,,Viešieji pirkimai“, paskelbti 

pirkimų vertinimo rodikliai. 

Nuoroda į informaciją - Viešieji 

pirkimai - LSMU Kauno 

ligoninė (kaunoligonine.lt) 

 

4.1.2. Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 

d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje 

viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose 

nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei 

siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos 

veiklos skaidrumo didinimo pateikti Ligoninės generaliniam direktoriui ne 

rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2021 m. IV ketv. 

2022 m. II, IV 

ketv. 

 

Analizė apie rodiklį ,,Pirkimų "iš 

vieno tiekėjo" skaičiaus dalis“ 

pateikiama VPT „Vieno tiekėjo“ 

pirkimų stebėsenos ataskaitoje/ 

Nuoroda į informaciją: 

Teminės viešųjų pirkimų 

analizės | Viešųjų pirkimų 

tarnyba (lrv.lt) 

 

Ligoninės generaliniam 

direktoriui išvados bei siūlymai 

https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/03/Paramos-gavimo-teikimo-apskaitos-ir-viesinimo-tvarkos-aprasas.pdf
https://kaunoligonine.lt/wp-content/uploads/2022/04/Atliktos-korupcijos-rizikos-analizes-sanariu-endoprotezavimo-veiklos-srityje-pasiulymu-igyvendinimo-lentele.pdf
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dėl pirkimų stebėsenos rodiklių 

tobulinimo, korupcijos 

prevencijos veiklos skaidrumo 

didinimo numatoma pateikti 

2022 m. II ketv. 

4.1.3. Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės 

perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą. 

Vaistinių, Viešųjų 

pirkimų skyriaus 

vadovas 

Nuolat Ligoninėje visi vaistai, kuriuos 

galima įsigyti, įsigyjami per 

VšĮ CPO LT elektroninį 

katalogą. 

 

Nuoroda į informaciją Ligoninės 

interneto svetainėje ,,Viešieji 

pirkimai"- Vakcinų pirkimai -

Viešieji pirkimai - LSMU Kauno 

ligoninė (kaunoligonine.lt) 

4.1.4. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. Viešųjų pirkimų 

skyrius 

Nuolat 2021 m. įvykdyti 2 konsoliduoti 

pirkimai. 
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