
ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE 2021-2023 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ 

UŽ 2021 METUS 

 

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos 

programos priemonės 

Įvykdymo laikas Atsakingas 

vykdytojas 

Vertinimo kriterijai Įvykdymas 

1.  Asmens, atsakingo už 

korupcijos prevencijos 

vykdymą ir kontrolę, 

paskyrimas 

 Universiteto 

rektorius 

Paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos vykdymą ir 

kontrolę 

Įgyvendinta. 2021-10-08 įsakymu 

Nr. 21-V-0533 ,,Dėl asmens, 

atsakingo už korupcijos prevencijos 

vykdymą ir kontrolę Lietuvos 

sveikatos mokslų universitete, 

paskyrimo“. 

2.  Universiteto interneto 

svetainėje skilties, skirtos 

korupcijos prevencijai, 

kurioje būtų talpinama visa su 

korupcijos prevencija susijusi 

informacija, sukūrimas 

Iki 2021 m. rugpjūčio 

31 d.  

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

tarnyba 

Universiteto interneto svetainėje 

sukurta korupcijos prevencijai skirta 

skiltis, kurioje talpinama visa su 

korupcijos prevencijos vykdymu 

Universitete susijusi informacija 

Įgyvendinta. < 

https://lsmuni.lt/lt/veikla/korupcijos-

prevencija/ > 

 

3.  Universiteto interneto 

svetainėje Korupcijos 

prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo 2021-2023 m. 

priemonių plano bei asmens, 

atsakingo už korupcijos 

prevencijos vykdymą ir 

kontrolę, duomenų ir 

kontaktų paskelbimas 

Iki 2021 m. rugpjūčio 6 

d.  

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

tarnyba, 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę 

Universiteto interneto svetainėje 

paskelbta Korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo 2021–

2023 m. priemonių planas bei 

asmens, atsakingo už korupcijos 

prevencijos vykdymą ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai 

Įgyvendinta. < 

https://lsmuni.lt/lt/veikla/korupcijos-

prevencija/ > 

 

4.  Ataskaitos apie korupcijos 

prevencijos priemonių plano 

2021−2023 metams vykdymą 

pateikimas Universiteto 

rektoriui ir jos paskelbimas 

Ataskaitą pateikti ir 

paskelbti pasibaigus 

kalendoriniams metams, 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

Universiteto rektoriui pateikta 

ataskaita apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2021−2023 metams 

Įgyvendinta. < 

https://lsmuni.lt/lt/veikla/korupcijos-

prevencija/ > 
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Universiteto interneto 

svetainėje 

iki kitų metų sausio 31 

d. 

vykdymą ir 

kontrolę 

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

tarnyba 

vykdymą ir paskelbta Universiteto 

interneto svetainėje 

5.  Universiteto pasirinktos 

veiklos srities (sričių) 

vertinimas, siekiant nustatyti 

konkrečius korupcijos rizikos 

veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę ir 

motyvuotos išvados 

surašymas 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę 

 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai 

ir Universiteto veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė ir surašyta motyvuota 

išvada 

Įgyvendinta iš dalies. Sritys, kuriose 

galima korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatytos  2021-07-21 

įsakymu Nr. 2021-V-0435 

patvirtintoje Korupcijos prevencijos 

LSMU 2021-2023 metų programoje. 

Ataskaita nebuvo surašyta dėl 

objektyvių priežasčių susijusių su 

darbuotojų pasikeitimu ir naujo 

asmens, atsakingo už korupcijos 

prevenciją, paskyrimo, po ataskaitai 

surašyti numatyto termino pabaigos: 

2021-10-08 įsakymas Nr. 21-V-0533 

6.  Atlikus korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, 

motyvuotos išvados 

surašymas ir korupcijos 

rizikos veiksnių pašalinimo ar 

mažinimo plano tvirtinimas 

Ne vėliau kaip per vieną 

mėnesį nuo korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo 

Universiteto 

rektorius 

Parengta motyvuota išvada ir 

patvirtintas korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo ar mažinimo 

planas 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo metu nėra nustatyta 

korupcijos rizikos veiksnių. 

7.  Motyvuotos išvados 

pateikimas Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybai 

Ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo motyvuotos 

išvados surašymo  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę, suderinęs 

su rektoriumi 

Pateikta motyvuota išvada Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybai 

Teikti nereikia. 



8.  Vidaus teisės aktų projektų 

antikorupcinio vertinimo 

atlikimas 

Nuolat Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę 

Įvertinti vidaus teisės aktų projektai 

antikorupciniu požiūriu 

Vertinami vidaus teisės aktų 

projektai antikorupciniu požiūriu. 

9.  Kontrolės, kaip darbuotojai 

laikosi Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

reikalavimų, vykdymas 

Nuolat Personalo tarnyba Nustatyto sąrašo darbuotojai pateikė 

(patikslino) privačių interesų 

deklaracijas 

Reguliariai vykdoma nustatyto 

sąrašo (patvirtinto 2021 m. lapkričio 

29 d. rektoriaus įsakymu Nr. 2021-

V-0611) darbuotojų privačių 

interesų deklaravimo kontrolė bei 

deklaracijose pateiktų duomenų 

patikra. VTEK pažeidimų 

nenustatyta. 

10.  Universiteto darbuotojų 

mokymų organizavimas 

korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybės tarnyboje 

klausimais 

Kasmet  Personalo tarnyba Kasmet bent vienas suorganizuotas 

seminaras (mokymai) Universiteto 

darbuotojams korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybės tarnyboje tema 

2021 m. birželio 10 d. 

suorganizuotas nuotolinis seminaras 

– mokymai „Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymas ir jo 

taikymas“ (lektorė Virginija 

Aleksejūnė, Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos 

Prevencijos skyriaus vedėja). 

11.  Skundų, pareiškimų dėl 

galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų 

nagrinėjimas 

Gavus 

skundą/pareiškimą 

Rektoriaus įsakymu 

sudaryta komisija 

Teisės aktų nustatytais terminais 

išnagrinėti gauti skundai, pareiškimai 

ir išsiųstas atsakymas skundą ar 

pareiškimą pateikusiam asmeniui 

Skundų, pareiškimų nėra gauta. 

12.  Užfiksuotų korupcijos faktų 

analizavimas ir jų 

paviešinimas 

Pasitvirtinus korupcijos 

faktui 

Universiteto 

vadovybė 

 

 

Paviešinti korupcijos faktai Korupcijos faktų nefiksuota. 

13.  Šios informacijos 

Universiteto interneto 

svetainėje  skelbimas: 

Iki 2021 m. rugpjūčio 

31 d. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

Universiteto interneto svetainėje 

paskelbta nurodyta informacija 

Įgyvendinta. < 

https://lsmuni.lt/lt/veikla/korupcijos-

prevencija/ > 
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1) informacija apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) informacija, į ką 

Universitete galima kreiptis 

susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika;  

3) informacija apie 

Universiteto pasitikėjimo 

telefoną (nurodomas telefono 

numeris); 

4) informacija apie Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos „karštosios 

linijos“ telefoną; 

5) informacija apie Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos el. paštą 

(pranešk@stt.lt). 

vykdymą ir 

kontrolę 

 

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

tarnyba 

14.  Gavus informaciją apie 

korupcinę veiką, turinčią 

nusikalstamos veikos 

požymių, Universiteto 

rektoriaus ir Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos 

informavimas apie tai teisės 

aktuose nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka 

Nedelsiant, gavus 

pranešimą 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę 

 

Universiteto rektorius ir Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnyba informuota apie korupcinę 

veiką 

Nebuvo atvejų. 

15.  Bendradarbiavimas su 

Lietuvos Respublikos 

Nuolat Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

Bendradarbiaujama su Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

Bendradarbiaujama su Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 



specialiųjų tyrimų tarnyba ir 

kitomis institucijomis 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės klausimais 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę 

 

tarnyba ir kitomis institucijomis 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

klausimais 

tarnyba konsultuojantis korupcijos 

prevencijos ir kontrolės klausimais. 

16.  Nustatyta tvarka raštiško 

prašymo teikimas  Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybai dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, 

pateikimo  

Korupcijos prevencijos 

įstatymo nustatytais 

atvejais 

Universiteto 

rektorius arba jo 

įgaliotas asmuo 

Prašymo pateikimas  Parengtas įsakymo projektas dėl 

sąrašo pareigybių, į kurias prieš 

skiriant asmenį, pateikiamas 

rašytinis prašymas Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybai patvirtinimo. 

 

17.  Darbuotojų, studentų 

apklausos atlikimas  

korupcijos prevencijos tikslu, 

jų pareikštų pageidavimų 

analizė, po rezultatų aptarimo 

priemonių koreguoti bei 

šalinti nustatytus trūkumus 

numatymas 

Iki 2023 m. spalio 31 d. Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą ir 

kontrolę 

 

Surašyta įvykdytos apklausos 

ataskaitą ir apibendrinti rezultatai su 

išvadomis pateikti Universiteto 

rektoriui 

Neįvykdyta, nustatytas įvykdymo 

terminas nepraleistas.  

18.  Viešųjų pirkimų sutarčių ir 

laimėjusių tiekėjų pasiūlymų 

viešinimo Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje 

sistemoje kontrolė 

Kiekvienais metais iki 

gruodžio 31 d.  

Universiteto 

Viešųjų pirkimų 

tarnyba 

Įvertinta, ar paviešintos visos 

kalendoriniais metais sudarytos 

viešųjų pirkimų sutartys ir laimėjusių 

tiekėjų pasiūlymai Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimus 

Iki gruodžio 31 dienos Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje paviešintos visos viešųjų 

pirkimų sutartys ir laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymai, kuriuos paviešinti buvo 

privaloma pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimus.  

 

 



19.  Viešųjų pirkimų tarnybos 

parengtų metodinių 

priemonių naudojimas 

vykdant viešųjų pirkimų 

procedūras, užtikrinamas 

pagrįstas konfidencialumo 

naudojimas tiekėjų 

teikiamuose pasiūlymuose 

Nuolat Universiteto 

Viešųjų pirkimų 

tarnyba 

Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų 

metodinių priemonių naudojimas 

vykdant viešųjų pirkimų procedūras, 

užtikrintas pagrįstas konfidencialios 

informacijos tiekėjų teikiamuose 

pasiūlymuose neviešinimas. 

Nuolat vykdant viešųjų pirkimų 

procedūras naudojamos Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

tarnybos metodinės priemonės, kad 

būtų užtikrintas konfidencialios 

tiekėjų teikiamuose pasiūlymuose 

neviešinimas.  

20.  Parengti Lygių galimybių 

politikos įgyvendinimo ir 

vykdymo priežiūros 

programą Universitete 

Iki 2022 m. gruodžio 31 

d. 

Rektoriaus įsakymu 

sudaryta darbo 

grupė 

 

Iki nurodyto termino Universitete 

parengta Lygių galimybių politikos 

įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros 

programa  

Įgyvendinta. 2021 m. gruodžio 27 d. 

rektoriaus įsakymas Nr. 2021-V-

0669 „Dėl lygių galimybių politikos 

įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros 

programos patvirtinimo“.  

21.  Prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimas per Centrinę 

perkančiąją organizaciją, kai 

jos kataloge yra reikalingų 

Universitetui pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų 

Nuolat, atsiradus prekių, 

paslaugų, darbų 

poreikiui 

Universiteto 

Viešųjų pirkimų 

tarnyba 

Prekės, paslaugos ir darbai perkami 

per Centrinę perkančiąją 

organizaciją, kai jos kataloge yra 

Universitetui reikalingų pirkti prekių, 

paslaugų ar darbų 

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos 

statistiniais duomenimis per 2021 m. 

įvykdyta pirkimų už 11 487 tūkst. 

Eur su PVM. Tame skaičiuje CPO 

pirkimų už 756 tūkst. Eur su PVM. 

Tai sudaro 6,58 proc. visų pirkimų.  

 

 

 

Parengė: Daiva Jankauskaitė  

Juridinės tarnybos vadovo pavaduotoja, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. 

Tel. Nr. 8 37 302960, Viet. tel. Nr. 5494 

El. paštas: daiva.jankauskaite@lsmuni.lt 
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