
VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS  

SANTAROS KLINIKŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS.  

 

VUL Santaros klinikose iki 2019 m. lapkričio 3 d. už korupcijos prevenciją buvo atsakingas 

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus korupcijos prevencijos specialistas, o nuo 2019 m. lapkričio 4 

d. korupcijos prevenciją vykdo Korupcijos prevencijos grupė. 2019 metais buvo kryptingai laikomasi 

bendros antikorupcinės kultūros bei korupcijos prevencijos politikos. 

 

1. 2019 METŲ PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAI 

 

1. Kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės 

ir viešesnės Santaros klinikų darbuotojų veiklos užtikrinimas ir  bendros antikorupcinės kultūros 

ugdymas; 

 

2. Santaros klinikų darbuotojų švietimas korupcijos sampratos, korupcijos pasireiškimo 

tikimybės, korupcijos rizikos veiksnių, korupcijos prevencijos principų atpažinimo klausimais. 

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Rinkti informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę, 

prieinamumą, ekonominį efektyvumą, galimą korupcijos pasireiškimą, ją sisteminti ir analizuoti 

bei vykdyti prevencinius veiksmus nustatytiems trūkumams šalinti. 

 

2. Nustatyti galimas korupcijos priežastis, sąlygas. 

 

3. Nuolat kontroliuoti viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus dokumentų atitiktį 

galiojantiems teises aktams, kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūras. 

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS PASIEKTI 

NUMATOMA 

1.Vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos 

prevenciją, užtikrinti veiksmingą Korupcijos 

prevencijos programoje numatytų priemonių 

įgyvendinimą; 

 

2.Ugdyti organizacijoje antikorupcinę kultūrą, 

skatinant pacientų ir personalo nepakantumą 

korupcijos apraiškoms; 

 

3.Įgyvendinti atsakomybės už neteisėtus 

veiksmus principą; 

4.Vykdant korupcijos prevenciją, nepažeidžiant 

nekaltumo prezumpcijos, visokeriopai ginti 

visuotinai pripažintas pacientų teises ir 

laisves, darbuotojų teises ir laisves. 
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2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAS 

 

ĮVYKDYTA 2019 METAIS 

1. 2019 m. balandžio 11 d. Specialiųjų tyrimų 

tarnybos atstovė, Santaros klinikose skaitė 

pranešimą tema ,,Korupcijos rizikos 

viešuosiuose pirkimuose“. Dalyvavo 75 

santaros klinikų darbuotojai. 

  

2. 2019 m. kovo mėnesį, Santaros klinikų 

struktūrinių padalinių vadovai, dalyvavo 

Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijos 

organizuojamuose mokymuose tema: 

,,Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lobistinės 

veiklos įstatymo – reglamentavimas ir 

įgyvendinimas“; Mokymuose dalyvavo 24 

Gydymo skyrių vadovai ir vyr. slaugytojos. 

 

3. 2019 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

712 ,,Dėl skaidrių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“, 

Santaros klinikoms buvo suteiktas skaidrios 

įstaigos vardas. 

4. 2019 m. liepos 2 d. Santaros klinikų 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-560 

,,Dėl sąrašo pareigybių, į kurias prieš skiriant 

asmenį, pateikti rašytinį prašymą Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal 

Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnį“, patvirtintas sąrašas 

pareigybių į kurias prieš skiriant asmenį, 

pateikti rašytinį prašymą Lietuvos respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos 

respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 

straipsnį. 

 

5.Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, 2019 

m. rugsėjo 25 d. buvo patvirtintas Santaros 

klinikų generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-

742 ,,Dėl korupcijos rizikos vertinimo atlikimo 

tvarkos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje 

Santaros klinikose patvirtinimo“. 

 

6. Parengtas tvarkos aprašo projektas ,,Parama, 

jos gavimo ir apskaitos VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės santaros klinikose“. 

7. Santaros klinikų sudaromos paramos sutartys 

viešinamos www.santa.lt puslapyje. 

8. 2019 m. spalio 4 d. buvo atliktas Santaros 

klinikų korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas planinių operacijų eilių valdymo 

srityje. Korupcijos rizikos veiksnių, kurie galėtų 

nulemti korupcijos rizikos galimybę, 

nenustatyta. Pateikti siūlymai dėl veiklos 

gerinimo. 

 

9. VšĮ VULSL vyr. slaugytojos dalyvavo 8 val. 

mokymuose SAM projekte „Korupcijos 

prevencijos didinimas sveikatos apsaugos 

sektoriuje“ NR. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0013. 

„Vyr. Slaugytojų (administratorių) atsparumo 

(nepakantumo) korupcijai ugdymas. 

Mokymuose dalyvavo 60 vyr. slaugytojų. 

 

 


