
                                                                                                                                                                                 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 

                                                                                                                                                                                 Santaros klinikų 2020–2022 metų 

                                                                                                                                                                                 Korupcijos prevencijos programos priedas 

 

ATASKAITA 

DĖL VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ 

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2022 M. PLANO VYKDYMO 

 

1. TIKSLAS. Santaros klinikose įdiegti bendrus elgesio standartus. 

 

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

 

Uždavinio rezultato kriterijai: 

1. Santaros klinikose parengti ir patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašai. 

2. Santaros klinikų darbuotojai informuoti apie etikos taisyklių taikymo rezultatus, jiems pateikti apibendrinti skundai dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimų, 

etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, o taip pat informacija apie etikos komisijos posėdžiuose priimtus, generalinio direktoriaus patvirtintus, 

sprendimus. 

3. Parengtas veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas. 

4. Parengtas Santaros klinikų veiklos sričių vertinimas (pagal Santaros klinikų generalinio direktoriaus 2020-07-02 įsakymą Nr.V-591), nustatyti konkretūs 

korupcijos rizikos veiksniai bei korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

5. LR SAM pateikta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės bei dokumentai pagrindžiantys korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

6. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas parengtas dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, 

registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas. 

7. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir (nustačius korupcijos rizikos veiksnius) parengtas ir patvirtintas nustatytų rizikos veiksnių šalinimo 

priemonių planas. 

8. Išanalizuoti pasiūlymai gauti iš pacientų, jų artimųjų ar visuomenės atstovų dėl korupcijos prevencijos priemonių Santaros klinikose. 

9. Parengta Santaros klinikų Skaidrumo ir pasitikėjimo politika. 

10. Parengtos elgesio prieš korupciją taisyklės. 

 

Eil. Nr. Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo terminas  
1.1.1. Atnaujinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.  Korupcijos 

prevencijos grupė  

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 
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Santaros klinikų 

generalinio direktoriaus 

2021-01-04 įsakymas 

Nr.V-42 „Dėl pareigybių, 

kurias einantys asmenys 

privalo deklaruoti 

privačius interesus, sąrašo 

patvirtinimo“. 

  
1.1.2. 

Kasmet teikti Santaros klinikų darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus 

skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, 

apie etikos komisijos posėdžiuose priimtus, generalinio direktoriaus patvirtintus, sprendimus.  

Etikos komisijos 

pirmininkas 

Kiekvienų metų I ketv. 

 

Įvykdyta. 

2022 m. Santaros klinikų 

Etikos komisija gavo du 

skundus. Skundai buvo 

išnagrinėti, sprendimai 

priimti  

  
1.1.3. 

Parengti veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

 

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta 

 

VšĮ VUL SK 2022-08-04 

įsakymas Nr.V-729 „Dėl 

VšĮ VUL SK veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

patvirtinimo“. 

 

1.1.4. Santaros klinikų veiklos sričių vertinimas (pagal Santaros klinikų generalinio direktoriaus 2020-

07-02 įsakymą Nr.V-591), siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei 

korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 
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Atlikti Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymai: 

1. turto įsigijimo, 

pajamavimo, 

apskaitos, 

eksploatavimo ir 

nurašymo srityje; 

2. Turto valdymo, 

naudojimo ir 

disponavimo 

srityje. Veiklos 

srities funkcija - 

Tarnybinio 

transporto 

efektyvus 

naudojimas. 

3. Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė apskaitos 

tvarkymo srityje. 

Veiklos srities 

funkcija - paramos 

gavimo apskaita ir 

revizavimas. 

 

1.1.5. 

Motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės bei dokumentų pagrindžiančių 

korupcijos pasireiškimo tikimybę, pateikimas LR SAM. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

 visos 1.1.4. punkte 

paminėtos KPT 

motyvuotos išvados su 

lydinčiais dokumentais 

pateiktos LR SAM. 
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1.1.6. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos rekomendacijas.  

Korupcijos 

prevencijos grupė 

2021 I ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

Parengtas VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės 

Santaros klinikų 

generalinio direktoriaus 

2021-03-05 įsakymas 

Nr.V-218 „Dėl VšĮ VUL 

SK klinikų dovanų, pagal 

tarptautinį protokolą ar 

tradicijas, taip pat 

reprezentacijai skirtų 

dovanų perdavimo, 

vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir eksponavimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

  
1.1.7. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, 

parengti ir patvirtinti nustatytų rizikos veiksnių šalinimo priemonių planą. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

2022 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

Parengus KPT Tarnybinio 

transporto efektyvaus 

naudojimo srityje buvo 

nustatyti trūkumai, todėl 

buvo parengtas nustatytų 

trūkumų šalinimo planas, 

kuris paviešintas ir 

patalpintas interneto 

svetainėje: 

https://www.santa.lt/uploa

ds/ECB/content_16641797

https://www.santa.lt/uploads/ECB/content_1664179769/trukumu-salinimo-planas_9494.pdf
https://www.santa.lt/uploads/ECB/content_1664179769/trukumu-salinimo-planas_9494.pdf
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69/trukumu-salinimo-

planas_9494.pdf . 

 

1.1.8. Analizuoti pasiūlymus gautus iš pacientų, jų artimųjų ar visuomenės atstovų dėl korupcijos 

prevencijos priemonių Santaros klinikose. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

Gavus pasiūlymus 

 

2022 m. pasiūlymų  

negauta. 

 

1.1.9. Parengti Santaros klinikų Skaidrumo ir pasitikėjimo politiką. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

 

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

Parengtas VšĮ VUL SK 

generalinio direktoriaus 

2020-09-08 įsakymas 

Nr.V-813 „Dėl VšĮ VUL 

SK skaidrumo ir 

pasitikėjimo politikos 

patvirtinimo“. 

 

1.1.10. Parengti Elgesio prieš korupciją taisykles. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

Parengtas VšĮ VUL SK 

generalinio direktoriaus 

2020-07-28 įsakymas 

Nr.V-682 „Dėl VšĮ VUL 

SK darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veikla, 

elgesio taisyklių 

patvirtinimo“. 

 

https://www.santa.lt/uploads/ECB/content_1664179769/trukumu-salinimo-planas_9494.pdf
https://www.santa.lt/uploads/ECB/content_1664179769/trukumu-salinimo-planas_9494.pdf
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2. TIKSLAS. Didinti Santaros klinikų darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti juos elgtis 

skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.  
2.1. UŽDAVINYS. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.  

 

Uždavinio rezultato kriterijai: 

1. Dalyvauta Santaros klinikų Korupcijos prevencijos grupės organizuotoje diskusijoje tarp Santaros klinikų medicinos personalo ir pacientus atstovaujančių 

organizacijų apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų. 

2. Atlikta pacientų apklausa (-os) siekiant įvertinti jų pasitenkinimą įstaigoje teikiamomis paslaugomis, o apibendrinti apklausų rezultatai paskelbti įstaigos 

interneto svetainėje. 

3. Atlikta pacientų ir jų artimųjų apklausa dėl galimų korupcijos atvejų Santaros klinikose. 

4. Informacijos viešinimas: 

4.1. Santaros klinikų interneto svetainėje skelbiami aktualių tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti šeimos gydytojas, sąrašai; 

4.2. Santaros klinikų interneto svetainėje skelbiama informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) ir 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

5. Atliktas korupcijos prevencijos priemonių taikymo Santaros klinikose rezultatų apibendrinimas ir analizė, parengta metinė ataskaita. Ataskaitos paviešintos 

įstaigos interneto svetainėje. 

6. Informacijos pacientams ir jų artimiesiems teikimas apie įstaigas, teikiančias reabilitacijos paslaugas suaugusiems ir vaikams, pagal skyriuose gydomų ligonių 

profilius. Parengta atitinkama informacija, kuri išplatinta interneto svetainėje. 

7. Santaros klinikų stacionaro skyriuose ir konsultacinėje poliklinikoje pacientams skirtose skelbimų lentose paskelbta informacija apie tai, kur gali kreiptis 

pacientas ar jo artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika. 

8. Veikiantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. 

9. Organizuoti kompetentingų institucijų ir Korupcijos prevencijos grupės mokymus Santaros klinikų darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais. 

10. Organizuoti Santaros klinikų darbuotojų elgesio kodekso bei viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pildymo mokymai. 

11. Atliktas Santaros klinikų gydytojų, struktūrinių padalinių vedėjų, vyresniųjų slaugos administratorių, rezidentų „Atsparumo korupcijai tyrimas“. 

12. Veikiantis skambučių aptarnavimo centras. 

 

2.1.1. 

Dalyvauti Santaros klinikų KPG organizuotoje Santaros klinikų darbuotojų ir pacientus 

atstovaujančių organizacijų diskusijoje apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp 

medikų ir pacientų.  

Korupcijos 

prevencijos grupė 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per metus 

 

Dėl COVID-19 sukeltos 

pandemijos diskusijos 

nevyko 

  
2.1.2. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir 

Santaros klinikų interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus. 

Vidaus audito 

tarnyba, 

Ne mažiau kaip kartą 

per metus 
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Komunikacijos 

tarnyba 

Įvykdyta. 

 

2022 m. apklausa atlikta, 

rezultatai šiuo metu 

suvedinėjami, bus 

paviešinta. 

  
2.1.3. Atlikti pacientų ir jų artimųjų apklausą dėl galimų korupcijos atvejų Santaros klinikose. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

 

2021 metų III ketvirtis 

 

2022 m. Dėl COVID-19 

pandemijos nebuvo 

vykdoma 

 

2.1.4. Santaros klinikų interneto svetainėje skelbti aktualių tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti Santaros 

klinikų Šeimos medicinos centro gydytojas, sąrašą. 

Šeimos medicinos 

centro vyresnysis 

slaugytojas – 

slaugos 

administratorius, 

komunikacijos 

tarnyba 

  

Įvykdyta. 

 

Santaros klinikų interneto 

svetainėje paskelbtas 

aktualių tyrimų, kuriuos 

turi teisę paskirti Santaros 

klinikų Šeimos medicinos 

centro gydytojas, sąrašas 

https://www.santa.lt/seimo

s-medicinos-centras-

paslaugos/. 

  
2.1.5. Atlikti korupcijos prevencijos priemonių taikymo Santaros klinikose rezultatų apibendrinimą ir 

analizę bei rengti metines ataskaitas. Ataskaitas viešinti interneto svetainės tinklapyje. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė, 

Komunikacijos 

tarnyba 

 

Kasmet iki sausio 31 d. 

 

Įvykdyta. 

 

Ataskaita parengta, 

patalpinta interneto 

svetainėje.  

https://www.santa.lt/korup

cijos-prevencija/ 

2.1.6. Užtikrinti informacijos teikimą pacientams ir jų artimiesiems apie įstaigas, teikiančias 

reabilitacijos paslaugas suaugusiems ir vaikams, pagal skyriuose gydomų ligonių profilius. 

Stacionaro skyrių 

vyresnysis 

Nuolat 

 

https://www.santa.lt/seimos-medicinos-centras-paslaugos/
https://www.santa.lt/seimos-medicinos-centras-paslaugos/
https://www.santa.lt/seimos-medicinos-centras-paslaugos/
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 slaugytojas - 

slaugos 

administratorius 

 

Įvykdyta. 

 

Informacija teikiama 

visuose stacionaro 

skyriuose 

2.1.7. 

Santaros klinikų stacionaro skyriuose, Konsultacinėje poliklinikoje, Šeimos medicinos centre 

pacientams skirtose skelbimų lentose skelbti informaciją, kur gali kreiptis pacientas ar jo 

artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

Nuolat 

 

Informacija paskelbta 

skelbimų lentose ir 

interneto svetainėje. 

Skelbiama čia: 

https://www.santa.lt/kor

upcijos-prevencija/ . 

 

2.1.8. 

Įdiegti Santaros klinikose vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

 

Iki 2020 IV ketvirtis 

 

Įvykdyta. 

 

Parengtas VšĮ VUL SK 

generalinio direktoriaus 

2020-11-09 įsakymas 

Nr.V-1061 „Dėl VšĮ VUL 

SK vidiniu informacijos 

apie pažeidimus tiekimo 

kanalu gautų pranešimų 

nagrinėjimo ir tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“. 

Vidinis pranešimų kanalas 

įdiegtas, informacija 

paskelbta čia: 

https://www.santa.lt/kor

upcijos-prevencija/  

 

2.1.9. Organizuoti kompetentingų institucijų ir Korupcijos prevencijos grupės mokymus Santaros 

klinikų darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

Ne mažiau kaip kartą 

per metus 

Įvykdyta 

https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
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2022 m. lapkričio 11 d. 

organizuotas susitikimas 

su atsakingu STT 

pareigūnu 

2.1.10. 

Organizuoti Santaros klinikų darbuotojams elgesio kodekso bei viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijų pildymo mokymus. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

Vykdoma.  

 

2022 m. mokymus 

išklausė 60 proc. 

darbuotojų, nuolat 

teikiamos individualios 

konsultacijos. 

 

2.1.11. 

Atlikti Santaros klinikų gydytojų, struktūrinių padalinių vedėjų, vyresniųjų slaugos 

administratorių, rezidentų „Atsparumo korupcijai tyrimą“. 

 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

Kasmet IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

2020 m. atliko UAB 

„Sprinter tyrimai“. Galima 

pasižiūrėti čia: 

https://www.santa.lt/korup

cijos-prevencija/ . 

 

 

2022 m. šiai veiklai 

finansavimas nebuvo 

skirtas. 

 

2.1.12. 

 

Įdiegti skambučių aptarnavimo centrą. 

 

Direktoriaus 

medicinai 

pavaduotojas 

ambulatoriniam ir 

diagnostiniam 

darbui, 

Informatikos ir 

plėtros centras, 

2020  IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

Įdiegtas skambučių 

aptarnavimo centras. 

Pasižiūrėti galima čia: 

https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
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Komunikacijos 

tarnyba 

 

https://www.santa.lt/specia

listu-konsultacijos/.  

 

Pacientų, užsiregistravusių 

per IPR IS skaičius nuolat 

didėja.  

 

3. TIKSLAS. Siekti, kad Santaros klinikos ne tik formaliai įgyvendintų norminiuose dokumentuose numatytas korupcijos prevencijos priemones, 

tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų nukreiptų skaidrumo ir pasitikėjimo Santaros klinikomis didinimo, galimos korupcijos mažinimui.  
3.1. UŽDAVINYS. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.  
Uždavinio rezultato kriterijai: 

1. Parengta Santaros klinikų 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. 

2. Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pateikti LR SAM. 

3. Santaros klinikų interneto svetainėje paskelbta 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programa ir 2020-2022 m. jos įgyvendinimo priemonių planas. 

4. Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, kurios nustatytos formos viešinamos įstaigos interneto svetainėje: 

4.1. paskirtas asmuo, atsakingas už sistemos įdiegimą įstaigoje ir jos įgyvendinimo priežiūrą; 

4.2.  atliekama  nurodytose užpildytose formose pateiktos informacijos analizė, o išvada bei siūlymai ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikti įstaigos vadovui 

ar jo įgaliotam asmeniui  dėl sistemos tobulinimo, korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo didinimo. 

5. Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais: 

5.1. darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, dalyvavimas mokymuose korupcijos prevencijos klausimais; 

5.2. kasmet organizuoti mokymai korupcijos prevencijos temomis ar užtikrinamas darbuotojų dalyvavimas konferencijose, kuriuose dalyvautų daugiau nei 10 

proc. darbuotojų. 

6. Santaros klinikose įsteigta Pacientų taryba, turinti galimybę teikti pasiūlymus ir pageidavimus generaliniam direktoriui dėl pacientų ir medikų 

bendradarbiavimo gerinimo, dėl galimų korupcinių pažeidimų prevencijos.  
3.1.1. Santaros klinikų 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano parengimas. 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

2020 IV ketv. 

 

Įvykdyta. 

 

Parengta 2020-2022 metų 

korupcijos prevencijos 

programa ir planas. 

 

3.1.2. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano pateikimas LR SAM. Korupcijos 

prevencijos grupė 

2022m.   

Įvykdyta. 

 

Pateikta 

https://www.santa.lt/specialistu-konsultacijos/
https://www.santa.lt/specialistu-konsultacijos/
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3.1.3. Santaros klinikų interneto svetainės tinklapyje paskelbti 2020-2022 m. korupcijos prevencijos 

programą ir 2020-2022 m. jos įgyvendinimo priemonių planą. 

Korupcijos 

prevencijos grupė, 

Komunikacijos 

tarnyba 

 

Įvykdyta. 

 

Pasižiūrėti galima čia: 

https://www.santa.lt/korup

cijos-prevencija/  

 

3.1.4. Sukurti ir taikyti Santaros klinikų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą 

pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 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“.  

Buhalterija, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius, 

Informatikos ir 

plėtros centras, 

Korupcijos 

prevencijos grupė. 

 

Įvykdyta. 

 

VšĮ VUL SK generalinio 

direktoriaus 2021-03-10 

įsakymas Nr.V-236 „Dėl 

VŠĮ VUL SK generalinio 

direktoriaus 2020-07-21 

įsakymo Nr.V-657 „Dėl 

paramos, jos inicijavimo, 

gavimo ir apskaitos VšĮ 

VUL SK  tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

  
3.1.5. 

Mokymų korupcijos prevencijos klausimais organizavimas. 

Žmogiškųjų 

išteklių valdymo 

skyrius, 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

 

Įvykdyta 

 

2022 m. mokymus KP 

klausimais, etikos, viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimo, deklaracijų 

pildymo klausimais 

išklausė 60 procentų 

VULSK  darbuotojų. 

Darbuotojams paviešinta ir 

siūloma pasitikrinti savo 

žinias per STT mokymų 

platformą. Mokymų 

platformą pasižiūrėti 

galima čia: 

https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.santa.lt/korupcijos-prevencija/
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https://www.stt.lt/korupcij

os-prevencija/mokomoji-

ir-metodine-

medziaga/pasitikrinkite-

zinias/7570 

 

 

3.1.6. 

Santaros klinikose inicijuoti Pacientų tarybos įsteigimą. 

 

Direktorius 

medicinai, 

Korupcijos 

prevencijos grupė 

 

Įvykdyta. 

 

Įsteigta Pacientų taryba. 

VšĮ VUL Santaros klinikų 

generalinio direktoriaus 

2022-11-10 įsakymas 

Nr.V-1080 „Dėl pacientų 

tarybos patvirtinimo“. 

 

 

 

 

 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo Santaros klinikų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai 

naudoti skirtas lėšas. 

 

4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas. 

 

Uždavinio rezultato kriterijai: 

1. Didėjanti vaistų centralizuotų pirkimų procentinė dalis, įsigytų per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą. 

2. Kasmet vykdomi ne mažiau kaip 2 konsoliduoti viešieji pirkimai.  
4.1.1. 

Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos  

elektroninį katalogą.  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

Vykdoma. 

 

Nuo pirkimų skaičiaus - 

35,7 proc. Nuo sudarytų 

sutarčių vertės - 76,6 proc.  
4.1.2. 

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

Vykdoma. 

6 pirkimai, iš kurių - 3 

konsoliduoti pirkimai per 

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
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CPO ir 3 bendri pirkimai 

pagal VPĮ 84 str. (jų tarpe 

- 2 per CPO) 

  
 


