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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ KELMĖS LIGONINĖJE VEIKSMŲ PLANO  

2022  METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas darbuotojas Įvykdymo terminas Rezultatas 

1.  Vidaus teisės aktuose detaliai reglamentuoti 

rinkos tyrimo atlikimą ir rezultatų fiksavimą, 

pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių, jų atrankos 

kriterijus. 

Viešųjų pirkimų specialistas Iki 2022 m. birželio 10 d. 2022-06-07 įsakymu Nr. V-82 

(1.4) patikslintas viešųjų 

pirkimų organizavimo, 

vykdymo ir kontrolės tvarkos 

aprašas. 

2. Rengiant technines specifikacijas remtis 

specialistų išvadomis ir viešųjų pirkimų 

dokumentuose aiškiai argumentuoti techninių 

specifikacijų parametrų ir jų intervalų 

pasirinkimą. 

Viešųjų pirkimų specialistas, 

pirkimų iniciatoriai 

Iki 2022 m. birželio 10 d. 2022-06-07 įsakymu Nr. V-82 

(1.4) patikslintas viešųjų 

pirkimų organizavimo, 

vykdymo ir kontrolės tvarkos 

aprašas. 

3. Atsitiktine tvarka patikrinti atskirų viešųjų 

pirkimų procedūras. 

Įstaigos darbuotojas, kuriam 

pavesta atlikti už korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimą 

atsakingam asmeniui 

priskirtinas funkcijas 

Vieną kartą per ketvirtį Atlikti patikrinimai: 2022-09-

26 ir 2022-12-20. 

Pažeidimų nenustatyta 

4. Teisiniame reglamentavime įtvirtinti nuostatas, 

numatančias maksimaliai naudoti CVP IS 

funkcionalumo galimybėmis bei aiškiai nustatyti, 

kokie įstaigos vidaus dokumentai kaupiami CVP 

IS ,,Vidaus dokumentai“ skiltyje. 

Viešųjų pirkimų specialistas Kiekvienais metais 

rengiant ir tvirtinant 

pirkimų planus, bei 

tikslinant 2022 m. 

pirkimų planą 

CVP IS „Vidaus dokumentai“ 

skelbiamos pirkimų 

preliminarios vertės, 

dokumentų valdymo sistemoje 

„Kontora“ skelbiami 

protokolai 

5. Teisiniame reglamentavime numatyti, kad 

ligoninė savo iniciatyva dėl paramos gavimo 

negali kreiptis į subjektus, laimėjusius viešuosius 

pirkimus, arba dalyvaujančius viešųjų pirkimų 

procedūrose. 

Juristas Iki 2022 m. birželio 10 d. 2022 -05-20 įsakymu  Nr. V- 

70  (1.4) patikslintas Paramos 

gavimo, apskaitos ir viešinimo 

Viešojoje įstaigoje Kelmės 

ligoninėje tvarkos aprašas 



6. Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę 

dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos  

elektroninį katalogą. 

Viešųjų pirkimų specialistas 

Pirkimų iniciatorius 

Nuolat Įsigytų vaistų per VšĮ CPO LT 

elektroninį katalogą vertės 

dalis nuo bendros vaistų, 

kuriuos galima įsigyti per šį 

katalogą, sudaro  ne apie 85 

procentus vertės. 

7. Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, 

įstaigos interneto svetainėje viešinti apibendrintus 

pacientų apklausų rezultatus. 

Medicininio audito tarnyba 

 

 

Įstaigos darbuotojas, kuriam 

pavesta atlikti už korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimą 

atsakingam asmeniui 

priskirtinas funkcijas 

Vieną kartą metuose 

 

 

Vieną kartą metuose 

Interneto svetainėje paviešinti 

apibendrinti apklausos 

rezultatai. 

Apibendrinti rezultatai 

aptariami su įstaigos vadovu, 

reaguojama į pateiktas 

pastabas 

8. Informacijos apie teikiamas ambulatorines ir 

stacionarines mokamas ir nemokamas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas VšĮ 

Kelmės ligoninės interneto svetainėje ir skyrių 

stenduose ar segtuvuose 

Ekonomistas, 

 IT specialistas 

Nuolat Ligoninės interneto svetainėje, 

stenduose ar segtuvuose 

skelbiama informacija apie 

nemokamas ir mokamas 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

 

 

Juristė, atliekanti už korupcijai atsparios aplinkos                                                                                                                                           Irena Sirusienė 

 kūrimą atsakingam asmeniui priskirtinas funkcijas 


