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VšĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

2021 m. sausio 7 d.  
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 
laikas 

Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 
rezultatai 

1. Pagal Sveikatos sistemos įstaigos 
Šakinės korupcijos prevencijos 
sveikatos priežiūros sistemoje 
2020-2025 m. programą atnaujinti 
VšĮ Alytaus apskrities          S. 
Kudirkos ligoninės korupcijos 
prevencijos programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą ir 
su juo pasirašytinai supažindinti 
visus darbuotojus 

2020 m. 
I  ketvirtis 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą   

Ligoninės darbuotojai 
supažindinti su 
atnaujintos VšĮ Alytaus 
apskrities S. Kudirkos 
ligoninės korupcijos 
prevencijos programa ir 
jos planu 

2. Informacijos, kur turi kreiptis 
pacientas, susidūręs su korupcinio 
pobūdžio veika, paskelbimas 
ligoninės informacijos skelbimo 
lentose 

Nuolat Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą,  

Ligoninės darbuotojai 
žino, kur kreiptis 
susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veikomis 

3. Ligoninės personalo mokymas 
korupcijos prevencijos klausimais 
organizuojant susitikimus su STT 
darbuotojais, vykdančiais 
korupcijos prevenciją, STT Ryšių 
su visuomene skyriaus 
darbuotojais 

Pagal atskirą 
planą, 
ne rečiau kaip 
1 kartą per 
metus 

Įstaigos vadovas, 
Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą,  
 

Ligoninės darbuotojai 
apmokyti ir žino kaip 
elgtis susidūrus su 
korupcinėmis 
veikomis.  

4. Rengiamų tvarkų, procedūrų, 
reglamentuojančių santykius, 
kuriuose yra galima korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
antikorupcinis vertinimas 

Parengus 
dokumentų 
projektus 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Išvengti korupcijos 
prielaidų 

5. Ligoninės patvirtintų tvarkų, 
procedūrų tobulinimas 

Nuolat Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Nuolat tikrinamos 
ligoninėje patvirtintos 
tvarkos, siekiant 
nustatyti galimas 
korupcijos prielaidas 

6. Antikorupcinių nuostatų taikymas Nuolat Įstaigos vadovas, Taikant antikorupcines 



Viešųjų pirkimų komisijos 
veikloje 

Viešųjų pirkimų 
komisijos 
pirmininkas, 
Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
 
 

priemones užkertamas 
kelias korupcijos 
apraiškoms viešųjų 
pirkimų veikloje. 

7. Vaistinių preparatų pirkimas per 
CPO 

Nuolat Viešųjų pirkimų 
komisijos 
pirmininkas, Teisės 
ir viešųjų pirkimų 
grupė 
 

Vaistinių preparatų 
pirkimas per CPO 
užkerta kelią 
korupcijos apraiškoms, 
užtikrinant skaidrumą 
ir viešumą vykdant 
viešuosius pirkimus 

8. Darbuotojų pareigų instrukcijų 
peržiūrėjimas ir, esant būtinybei, 
įtraukimas antikorupciniu 
požiūriu svarbių nuostatų bei 
teisinių atsakomybės priemonių. 

2020-2025 
metai 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą  
 

Nuolat peržiūrimi 
darbuotojų pareiginiai 
nuostatai. 

9. Skundų, pareiškimų dėl galimų 
korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų nagrinėjimas 

Gavus skundą, 
pareiškimą, 
pasiūlymą 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Per 2020 metus nebuvo 
gauta skundų.  

10. Gavus informaciją dėl galimų ar 
korupcinių veikų, įstaigos vadovo 
skubus informavimas įstaigos ir 
kituose teisės aktuose 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka 

Gavus 
informaciją 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Per 2020 metus nebuvo 
gauta nformacija. 

11. Įstaigos interneto svetainėje 
skelbti Korupcijos prevencijos 
programą ir jos įgyvendinimo 
2020-2025 m. priemonių planą 
bei Ligoninės atsakingo 
darbuotojo už korupcijos 
prevenciją kontaktinius duomenis 

2020 m. Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

VšĮ Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninės 
2016 m. kovo 24 d. 
direktoriaus įsakymu 
Nr. V-104 paskirtas 
asmuo atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą. 
Taip pat šį informacija 
patalpinta ligoninės 
internetiniame 
tinklapyje. 

12. Informacijos apie įvykdytas, Nuolat Ligoninės Ligoninės darbuotojai  



vykdomas korupcijos prevencijos 
priemones paskelbimas įstaigos 
internetinėje svetainėje 

atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
  

nuolat informuojami 
apie įvykdytas ir (ar) 
vykdomas korupcijos 
prevencijos priemones. 

13. Korupcijos prevencijos priemonių 
taikymo ligoninėje rezultatų 
apibendrinimas ir analizė, viešai 
skelbiant ataskaitą apie įstaigos 
Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano vykdymą 
ligoninės interneto svetainėje 

Ataskaitą 
skelbti vieną 
kartą per 
metus, ne 
vėliau kaip iki 
pirmo mėnesio 
10 d. 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
 

VšĮ Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninės 
interneto svetainėje 
www.ligonine.lt yra 
patalpintas įsakymas 
dėl korupcijos 
prevencijos 2020-2025 
m. programos, taip pat 
paskelbti atsakingo 
asmens už korupcijos 
prevenciją bei jos 
kontrolę duomenys bei 
kontaktai.  

14. Atlikus korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą, parengti ir 
patvirtinti nustatytų neatitikimų 
šalinimo priemonių planą, 
nurodant asmenis, atsakingus už 
priemonių vykdymą 

Parengus 
korupcijos 
pasireiškimo 
įstaigoje 
tikimybės 
įvertinimo 
medžiagą 

Įstaigos vadovas 
  
  

2020 m. rugpjūčio 
mėnesį atliktas 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
nustatymo ir vertinimo 
mokamų paslaugų 
teikimo srityje. 
Ligoninės direktorius 
informuotas apie 
išvadas.  

15. Ligoninėje informacijos skelbimo 
vietose bei interneto svetainėje 
skelbti informaciją apie 
atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus ir kur 
turi kreiptis asmuo, susidūręs su 
korupcinio pobūdžio veika 

Nuolat Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
  

VšĮ Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninės 
informacijos skelbimo  
vietose yra skelbiama 
visa nurodyta 
informacija. 

16. Kontroliuoti ir koordinuoti 
įstaigos korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo 
priemonių plano vykdymą 

Gavus  
pranešimą, 
informaciją 
teikti 
nedelsiant 

Ligoninės 
atsakingas 
darbuotojas už 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
 

Pranešimų per 2020 
metus nebuvo gauta.  

17. Bendradarbiauti su STT 
korupcijos prevencijos klausimais 

Nuolat Įstaigos vadovas 
 

Nuolat 
bendradarbiaujama su 
STT 

Parengė: 

Personalo skyriaus vedėjas 
Tautvydas Džiautas 


