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  VŠĮ „PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017−2019 

METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  

kriterijai 

1. Uždavinys: Parengti korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo planą 

1 1.1.Asmens atsakingo už korupcijos prevenciją, 

paskyrimas 

Direktorius Iki 2017 m. 

vasario 15 d. 

Paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą; 

2 1.2. Parengti Įstaigos korupcijos prevencijos 

2017−2019 m. programą bei programos 

įgyvendinimo priemonių planą 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Iki 2017 m. 

vasario 15 d. 

Parengta Įstaigos korupcijos prevencijos 

2017−2019 m. programa bei programos  

įgyvendinimo priemonių planas . 

3 1.3. Pateikti savivaldybei ir LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui Įstaigos 

korupcijos prevencijos 2017−2019 m. programos bei 

programos įgyvendinimo priemonių plano kopijas 

Direktorius 

 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Iki 2017 m. 

vasario 15 d. 

Savivaldybei ir LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos Korupcijos prevencijos 

skyriui pateiktos Įstaigos korupcijos 

prevencijos 2017−2019 m. programos bei 

programos įgyvendinimo priemonių 

plano kopijos 

4 1.4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti Įstaigos 

korupcijos prevencijos 2017−2019 m. programą, 

programos įgyvendinimo priemonių planą bei 

asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, duomenis ir kontaktus  

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Iki 2017 m. 

vasario 15 d. 

Įstaigos interneto svetainėje paskelbta 

korupcijos prevencijos programa 2017–

2019 m., jos vykdymo priemonių planas 

bei asmens atsakingo už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenys ir 

kontaktai 

5 1.5. Įstaigos interneto svetainėje skelbti ataskaitas 

apie Įstaigos korupcijos prevencijos 2017−2019 m. 

programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą  

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Ataskaitą skelbti 

kas pusę metų, ne 

vėliau kaip iki kito 

mėnesio 10 d. 

Įstaigos interneto svetainėje paskelbta 

ataskaita apie korupcijos prevencijos 

programos 2017–2019 m. priemonių 

plano vykdymą 



 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  

kriterijai 

6 1.6. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, papildyti korupcijos 

prevencijos 2017−2019 m. programą bei programos 

įgyvendinimo priemonių planą 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

2018 m. I ketvirtis 

2019m. I ketvirtis. 

Peržiūrėta ir, esant poreikiui, papildyta 

korupcijos prevencijos 2017−2019 m. 

programa bei programos įgyvendinimo 

priemonių planas 

7 1.7. Teikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui informaciją apie korupcijos 

prevencijos 2017−2019 m. programos bei 

programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų 

priemonių įgyvendinimo eigą 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Iki liepos mėn. 10 

d. 

Iki sausio mėn. 10 

d. 

Pateikta informacija pasibaigus II ir IV 

ketvirčiams, bet ne vėliau kaip iki kito 

mėn. 10 d. 

2. Uždavinys: Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

8 2.1. Išskirti Įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę jose 

(vadovaujantis LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu Nr. 2- 170„Dėl Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų“ 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Kiekvienų metų 

III ketvirtis 

Nustatytos veiklos sritys Įstaigoje, kuriose 

yra didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. Atliktas veiklos srities 

įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės 

9 2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų 

neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant 

asmenis, atsakingus už priemonių įgyvendinimą 

Direktorius Parengus 

korupcijos  

pasireiškimo 

įstaigoje 

tikimybės 

įvertinimo 

medžiagą 

Parengtas ir patvirtintas neatitikimų 

šalinimo priemonių planas 

3. Uždavinys: Didinti Įstaigos viešumą ir atvirumą 

10 3.1. Įstaigos Darbuotojų elgesio kodeksą skelbti 

įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose  

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

2017 m. I ketv. Įstaigos interneto svetainėje, informacijos 

stenduose skelbiamas įstaigos darbuotojų 

elgesio kodeksas  

4. Uždavinys: Didinti Įstaigos veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą 

11 4.1. Įstaigos interneto svetainėje bei informacijos 

stenduose skelbti informaciją, susijusią su Įstaigoje 

teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, 

kurios neapmokamos iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšų..  

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Nuolat Įstaigos interneto svetainėje ir 

informacijos stenduose skelbiama 

informacija, susijusi su Įstaigoje 

teikiamomis paslaugomis, kurios 



 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  

kriterijai 

neapmokamos iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšų. 

5. Uždavinys: Ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą 

12 5.1. Supažindinti įstaigos darbuotojus su sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 

V-773 patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis 

Direktorius 2017 m. I ketv.  Įstaigos darbuotojai supažindinti su 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 

patvirtintomis Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių 

su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis 

13 5.2 Mokyti Įstaigos darbuotojus korupcijos 

prevencijos klausimais 

Direktorius 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Kasmet iki 2019 

m. gruodžio 31 d. 

Įvykdytų mokymų skaičius. 

 

14 5.3. Naujai įsidarbinusius Įstaigos darbuotojus 

supažindinti su Darbuotojų elgesio kodeksu bei su  

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. 

įsakymu Nr. V-773 patvirtintomis Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklėmis 

Personalo 

vadybininkas 

Nuolat Naujai įsidarbinę darbuotojai yra 

supažindinami su Darbuotojų elgesio 

kodeksu bei su  

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 

patvirtintomis Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių 

su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis 

15 5.4. Informuoti atsakingus darbuotojus apie 

prievolę deklaruoti viešus ir privačius interesus1997 

m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymu numatyta tvarka 

Personalo 

vadybininkas 

2017 m. I ketv. Deklaruoti vieši ir privatūs interesai  

6. Uždavinys: Motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją 

16 6.1. Įstaigos interneto svetainėje skelbti reklaminius 

skydelius (banerius) su nuoroda, kur kreiptis 

susidūrus su korupcijos apraiškomis  

Direktorius 

 

IT specialistas 

2017 m. I ketv. Įstaigos interneto svetainėje skelbiami 

reklaminiai skydeliai su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 

veika  

     

     



 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  

kriterijai 

7. Uždavinys: Gerinti valdymo kokybę, sudaryti antikorupcinę aplinką 

17 7.1. Vykdyti įdiegtos Kokybės vadybos sistemos 

pagal LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos 

sistemos. Reikalavimai" reikalavimus 

Direktorius Nuolat Atitiktis LST EN ISO 9001:2015 

„Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" reikalavimams 

18 7.2. Sukurti ir įdiegti antikorupcinę aplinką Įstaigoje Direktorius 2019 m. gruodžio 

31 d. 

Įstaigoje sukurta ir įdiegta antikorupcinė 

aplinka  

8. Didinti viešųjų pirkimų vykdymo Įstaigoje skaidrumą 

 

19 

8.1 Vykdyti medikamentų, medicininės paskirties 

prekių bei medicininės įrangos pirkimą per CPO ar 

CVPIS  

Atsakingas už 

viešuosius pirkimus 

Nuolat Medikamentų, medicininės paskirties 

prekių bei medicininės įrangos prietaisų 

pirkimų per CPO ar CVPIS didėjimas. 

9. Uždavinys: Teikti informaciją pacientams 

20 9.1. GMP automobiliuose skelbti informaciją, 

sulaikančią pacientus nuo neoficialių mokėjimų 

medicinos personalui  

Direktorius Nuolat  Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su neoficialiais 

mokėjimais 

21 9.2. Skelbti Įstaigos informaciniuose stenduose : 

1) Informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) Informaciją, į kur gali kreiptis asmuo, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio veika; 

3) Įstaigos direktoriaus kreipimasį raštu į pacientus, 

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai. 

 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Nuolat  Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su neoficialiais 

mokėjimais 

22 9.3. Skelbti Įstaigos interneto svetainėje: 

1) Informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) Informaciją, į kur gali kreiptis asmuo, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio veika; 

3)Įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisykles, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių 

su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimo“;  

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Nuolat nuo 2017 

m. sausio 1 d. 

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų 

duomenyse, susijusiuose su neoficialiais 

mokėjimais 



 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo  

kriterijai 

7) Įstaigos direktoriaus kreipimasį raštu į pacientus, 

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai; 

8.) Parengtus antikorupcinius  klipus. 

10. Uždavinys: Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos Įstaigoje atvejus 

23 10.1 Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką 

informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą  ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos 

skyrių sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 

d.  įsakymu Nr. V-773 patvirtintų  Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių nustatyta tvarka.  

 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Gavus pranešimą 

per 3 darbo dienas 

Pateiktų pranešimų Įstaigos vadovui ir 

perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų 

tarnybai, Sveikatos apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos skyriui skaičius 

24 10.2. Įstaigos interneto svetainėje teisės aktų 

nustatyta tvarka skelbti informaciją apie nustatytus 

korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje 

dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatas. 

Atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Per 10 darbo dienų 

nuo informacijos 

gavimo 

Paskelbtų informacijų skaičius. 

 

___________________________ 


