
VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 

VEIKLOS SRIČIŲ ATITIKTIES LR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 

DALIES NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 (toliau – 

Įstatymas)  6 str. 4 d. reikalavimais įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:  

1) Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 
(Įstaigos veikla neatitinka šio kriterijaus) 
Per 2020 m. Įstaigoje nebuvo užfiksuoti Įstatymo 2 str. 2 d. nurodytų korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų atvejai. 
Per 2020 m. Įstaigoje nebuvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio teisės pažeidimų už kuriuos 
numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 
 

2) Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 
(Įstaigos veikla neatitinka šio kriterijaus) 
Įstaigai nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs 
fiziniai ir / ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje 
valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus 
administravimu. 
 

3) Atskirų valstybės tarnautojų (ar jiems prilygintų asmenų) funkcijos, uždaviniai, darbo 
ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 
(Įstaigos veikla neatitinka šio kriterijaus) 
Įstaigos darbuotojų funkcijas, uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei 
atsakomybę apibrėžia LR viešųjų įstaigų įstatymas, LR sveikatos priežiūros įstaigų 
įstatymas, steigėjo teisės aktai, Įstaigos įstatai, pareiginiai nuostatai kiti Įstaigos vidaus 
dokumentai. 
 

4) Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 
ar apribojimu. 
(Įstaigos veikla neatitinka šio kriterijaus) 
Įstaigai nėra suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, nuolaidas, lengvatas. 
 

5) Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 
įstaigos patvirtinimo.  
(Įstaigos veikla neatitinka šio kriterijaus) 
Įstaigos steigėjas – Panevėžio m. savivaldybės taryba. Įstaigos vadovas yra tiesiogiai 
pavaldus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir atskaitingas Panevėžio 
m. savivaldybės Tarybai. Dauguma sprendimų yra derinami su steigėju, teisės aktų numatyta 
tvarka. 

6) Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 
(Įstaigos veikla neatitinka šio kriterijaus) 
Įstaigos veikla nėra susijusi su informacijos įslaptinimu ir išslaptinimu, įslaptintos 
informacijos naudojimu ar jos apsauga. 



7) Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.  
(Nevertinamas kriterijus. Vertinama tik tuo atveju, jei Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko 
korupcijos rizikos analizę įstaigoje ir jos vadovui pateikė išvada dėl korupcijos rizikos 
analizės) 
  
 Specialiųjų tyrimų tarnyba Įstaigoje neatliko korupcijos rizikos analizės.  

 

IŠVADA: Įstaigoje nenustatyta veiklos sričių, kuriose galima didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

Administratorė                             Edita Jankauskienė 

 

 

 

 

 


