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Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro korupcijos prevencijos 2022 – 2023 metų veiksmų 

planas 

 
Eil. Nr. 

 
Priemonės pavadinimas 

 
 

 
Vykdytojai 

 
Vykdymo laikas 

 
Laukiami rezultatai 

 
Vertinimo kriterijai 

1. Korupcijos pasireiškimo 
tikimybės vertinimas 

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo 

Kiekvienų metų  
II ketvirtis 

Įvertinta korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nustatyti korupcijos rizikos 
veiksniai ir  priemonės šių 
veiksnių pašalinimui 

Kasmet parengiama korupcijos 
pasireiškimo tikimybės vertinimo 
ataskaita 

2. Darbuotojų, kuriems  LR 
viešųjų ir privačių 
interesų derinimo 
įstatymo nustatyta 
tvarka privalu pateikti 
deklaracijas, viešųjų ir 
privačių interesų 
deklaracijų pateikimo 
stebėsena ir kontrolė 

Personalo 
specialistas 

 Darbuotojų – 
priėmimo į 
pareigas metu. 

Užtikrinti, kad priimant 
sprendimus pirmenybė 
būtų teikiama viešiesiems 
interesams, ir užkirsti kelią 
kilti interesų konfliktams 
bei plisti korupcijai. 

Visi darbuotojai, kurie teisės aktų 
nustatyta tvarka turi pateikti 
deklaracijas, pateikia deklaracijas 

3. Turto ir pajamų 
deklaravimas 

Personalo 
specialistas 

Kasmet I 
ketvirtis 

Darbuotojai, kurie turi 
deklaruoti turtą ir pajamas 
yra pateikę šias 
deklaracijas 

Kasmet I ketvirtį išsiunčiamas 
priminimas ir informacija 



4. Darbuotojų švietimas 
korupcijos prevencijos 
tema – informuojama 
apie teisės aktų 
nustatytus reikalavimus, 
dalijamasi gauta 
naujausia informacija, 
reikalavimais   

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo, skyrių 
vedėjai 

Nuolat Darbuotojams suteikiamos 
žinios korupcijos 
prevencijos srityje, 
sumažės galimos 
korupcijos apraiškų rizikos  

Darbuotojai, organizuojamų 
susirinkimų metu, supažindinami 
su  aktualia informacija korupcijos 
prevencijos klausimais 

5. Sudaryta galimybė 
informuoti apie 
pastebėtas korupcinio 
pobūdžio veikas. 

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo 

Nuolat Sudaryta galimybė 
Inovatyvios medicinos 
centro svetainėje 
www.imcentras.lt pranešti 
apie korupcinio pobūdžio 
veiklas  

Nuolat analizuojama gauta 
informacija ir esant pagrįstiems 
pranešimams imamasi priemonių 
korupcinio pobūdžio veiklų rizikos 
mažinimui 

6. Pranešimų apie galimus 
pažeidimus arba 
neteisėtus Inovatyvios 
medicinos centro 
darbuotojų veiksmus 
įvertinimas ir viešinimas 

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo 

Nuolat Inovatyvios medicinos 
centro svetainėje 
skelbiama apie nustatytas 
korupcinio pobūdžio 
veiklas 

Gautų pagrįstų pranešimų kiekis 

7. Korupcijos prevencijos 
priemonių veiksmų 
plano rengimas 

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo 

Nuolat Visuomenė ir Inovatyvios 
medicinos centro 
darbuotojai supažindinami 
su taikomomis korupcijos 
prevencijos priemonėmis, 
siekiant sumažinti 
korupcijos pasireiškimo 
riziką 

Parengtas ir Inovatyvios 
medicinos centro korupcijos 
prevencijos priemonių planas 

8. Inovatyvios medicinos 
centro korupcijos 
prevencijos plano 

Už korupcijos 
prevenciją 

Kiekvienų metų 
II ketvirtis 

Paviešinti Inovatyvios 
medicinos centro svetainės 
skyriaus „Korupcijos 

Inovatyvios medicinos centro 
korupcijos prevencijos plano 
įgyvendinimo rezultatai 

http://www.imcentras.lt/


įgyvendinimo rezultatų 
skelbimas 

atsakingas 
asmuo 

prevencija“ korupcijos 
prevencijos plano 
įgyvendinimo rezultatai 

9. Inovatyvios medicinos 
centro svetainės 
skyriaus „Korupcijos 
prevencija“ informacijos 
atnaujinimas 

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo, 
projektų 
rengimo 
grupės 
vadovas 

Nuolat Inovatyvios medicinos 
centro svetainės atitikimas 
galiojantiems teisės 
aktams, Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos 
reikalavimams 

Atnaujintas Inovatyvios medicinos 
centro svetainės skyrius 
„Korupcijos prevencija“ 

10. Inovatyvios medicinos 
centro pareigybių, į 
kurias pretenduojant, 
turi būti surinkta 
informacija apie asmenį, 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymo 
nuostatomis, sąrašo 
sudarymas ir skelbimas 
Inovatyvios medicinos 
centro svetainėje 

Už korupcijos 
prevenciją 
atsakingas 
asmuo,  

2022 m. I 
ketvirtis 

Įvertinamas darbuotojo 
patikimumas eiti pareigas, 
jo reputacija ir tokiu būdu  
sumažinama korupcijos 
pasireiškimo tikimybė 

Gautos STT išvados apie visus 
darbuotojus, dėl kurių turi būti 
kreipiamasi į STT dėl jų atitikties 
keliamiems reikalavimams  

 


