
          

 

 

 

          

             

   

 

VŠĮ „PANEVĖŽIO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“ 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 – 2019 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 

2018 m. II PUSMEČIO ATASKAITA 
 

Uždavinys  Priemonė Vykdytojas (-ai) Tikslo rezultato pasiekimas 

Parengti korupcijos 

prevencijos programą, 

jos įgyvendinimo planą 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti 

ataskaitas apie Įstaigos korupcijos 

prevencijos 2017−2019 m. programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymą  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Įstaigos interneto svetainėje www.pangreitoji.lt 

paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos 

programos 2017–2019 m. priemonių plano 

vykdymą per 2017 m. II pusmetį 

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 

Informacija teikiama pasibaigus IV ketvirčiui. 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 
Išskirti Įstaigos veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę jose  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Atliktas Įstaigos veiklos sričių atitikties LR 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 p. 

dalies nustatytiems kriterijams vertinimas 

Didinti Įstaigos veiklos 

procedūrų skaidrumą 

ir aiškumą 

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 

Įstaigos interneto svetainėje www.pangreitoji.lt 

ir informacijos stenduose skelbiama 

informacija, susijusi su Įstaigoje teikiamomis 

paslaugomis, kurios neapmokamos iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. 

Ugdyti darbuotojų 

patikimumą, lojalumą 

ir sąžiningumą 

Mokyti Įstaigos darbuotojus korupcijos 

prevencijos klausimais 

Direktorius 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Įvykdyti 1 mokymai Įstaigos darbuotojams 

Naujai įsidarbinusius Įstaigos 

darbuotojus supažindinti su Darbuotojų 

elgesio kodeksu bei su  

Personalo vadybininkas Naujai įsidarbinę Įstaigos darbuotojai 

supažindinami su Darbuotojų elgesio 

kodeksu bei su sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 

http://www.pangreitoji.lt/
http://www.pangreitoji.lt/


 

Uždavinys  Priemonė Vykdytojas (-ai) Tikslo rezultato pasiekimas 

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 

V-773 patvirtintomis Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių 

su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis 

Gerinti valdymo 

kokybę, sudaryti 

antikorupcinę aplinką 

Vykdyti įdiegtos Kokybės vadybos 

sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 

„Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" reikalavimus 

Direktorius Pagal sudarytą Vadybos sistemos sertifikavimo 

paslaugų sutartį 2018 m. spalio 19 d. išorinį 

auditą vykdė sertifikavimo centras „Sertiką“, 

kuri nustatė, kad kokybės vadybos sistema 

įstaigoje veikia, ji atitinka LST EN ISO 

9001:2015 ir LST EN 15224:2012 

standartams. 

Didinti viešųjų 

pirkimų vykdymo 

Įstaigoje skaidrumą 

Vykdyti medikamentų, medicininės 

paskirties prekių bei medicininės įrangos 

pirkimą per CPO ar CVPIS 

Atsakingas už viešuosius 

pirkimus 

Medikamentų, medicininės paskirties 

prekių bei medicininės įrangos prietaisų 

pirkimai vykdomi per CPO ar CVPIS  

Informuoti apie 

galimas korupcines 

veikas ir nustatytus 

korupcijos atvejus 

Įstaigoje 

 

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 

Pranešimų negauta 

 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 

Nenustatyta korupcijos atvejų 

 

___________________________ 


