
 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMAS 

VŠĮ  PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 

                  MOKAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO SRITYJE 

 

 I.  Vadovaujantis 2002 m. gegužės 28 d. LR Korupcijos  prevencijos įstatymo Nr. IX-904 

6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2002 m. 

spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu 2011 m. gegužės 13 d. LR 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-17O  bei atsižvelgiant į 2020 m. liepos 17 d. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. 19-1929(4.45E-1) ir siekiant nustatyti VšĮ 

Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Įstaiga) veiklos sritis, kuriose galimai 

egzistuoja Įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai, ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, 

galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas mokamų paslaugų teikimo srityje. 

 II.   Analizuotas laikotarpis: 2020 m. 

 III. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Įstaigos mokamų paslaugų 

organizavimo ir teikimo srityje, buvo vertinama Įstaigos veiklos atitiktis Korupcijos prevencijos 

įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams. Vertinimo duomenys pateikti 1 

lentelėje: 

                        1 lentelė 

 

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai * 

  

Taip / Ne ** 

 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:  

1.1. Įstaigos veikloje Ne 

1.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:  

2.1. Įstaigos veikloje Ne 

2.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 

3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti: 

 

3.1. Įstaigos veikloje Ne 

3.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu: 

 

4.1. Įstaigos veikloje Ne 

4.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybes istaigos patvirtinimo: 

 

5.1. Įstaigos veikloje Ne 

5.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:  

6.1. Įstaigos veikloje Ne 

6.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos 

trūkumų: 

 

7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne 

7.2. Organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas Ne 



* - Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių reikalavimų. 

** - Atsakymai „Taip“ sumuojami tik vertinant mokamų paslaugų sritį.  

 

 Detalus Įstaigos mokamų paslaugų organizavimo ir teikimo atitikties Korupcijos 

prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams vertinimas:  

 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: 

 Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigoje nebuvo užfiksuoti LR Korupcijos prevencijos 

įstatymo Nr. IX-904  2 str. 2 d. nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai bei kitų 

tapataus pobūdžio teisės pažeidimų už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar 

kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 

 Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigoje nebuvo užfiksuoti Įstatymo LR Korupcijos 

prevencijos įstatymo Nr. IX-904  2 str. 2 d. nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai 

organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas 

 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas: 

 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. 

 Įstaigos darbuotojai  vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su Įstaigos vidaus 

administravimu.  Jas Įstaigoje užtikrina direktoriaus įgalioti asmenys. Įstaigoje veikia kokybės vadybos 

sistema, atitinkanti  LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN 15224:2012 standartams. Vienas iš Įstaigos 

kokybės vadybos sistemos pagrindinės veiklos procesų yra mokamų paslaugų procesas. Mokamų 

paslaugų procesui paskirtas proceso šeimininkas. Jam suteikti įgaliojimai valdyti procesą teisės aktų ir 

vidaus dokumentų reikalavimų apimtyje bei priskirta atsakomybė už valdomo proceso bei teikiamų 

paslaugų kokybės rodiklių užtikrinimą. Kontrolė organizuojant ir teikiant mokamas paslaugas užtikrinama 

atliekant Kokybės vadybos sistemos vidaus bei išorinius auditus. Išorinį kokybės vadybos sistemos 

priežiūros auditą, pagal sutartį 2020 m.  atlieka sertifikavimo centras „Sertika“. 

 3. Atskirų  darbuotojų  funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

 Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos 

funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo 

teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, 

esant poreikiui, koreguojami.  

 Organizuojant bei teikiant mokamas paslaugas Įstaigoje  vadovaujamasi 2015 m. liepos 10 

d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-856 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 “Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

kainyno patvirtinimo” pakeitimo”, LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl 

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo tvarkos" bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų 

apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2010 m. gruodžio 27 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V – 1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) bei Įstaigos steigėjo teisės aktais ir Įstaigos vidaus 

dokumentais: Įstaigos įstatais,  patvirtintais 2019 m. lapkričio 22 d. Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-869, Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Įstaigos direktoriaus 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. įsakymu Nr. V-44, 2020 m.  sausio 20 d. Įstaigos 

direktoriaus įsakymu Nr.V-6 „Dėl mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų kainų“. 

 Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų 

kolizijų. 

  

  



 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu.  

 Įstaigai (struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti 

leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti 

arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas 

teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės 

atsakomybės priemonių taikymo. 

 Ši veikla nėra susijusi su teikiamomis mokamomis paslaugomis Įstaigoje. 

 5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo. 

  Sprendimai dėl Įstaigos veiklos (veiklos uždaviniai, klausimai susiję su turto valdymu, 

naudojimu ar disponavimu) yra derinami su steigėju, teisės aktų numatyta tvarka.  

 Sprendimus, susijusius su mokamų paslaugų organizavimu ir teikimu reglamentuoja LR 

sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai (plačiau - vertinimo 3 p.). 

 6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

 Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaiga savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su 

įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina 

valstybės ar tarnybos paslaptimi.  

 Įstaigos teikiamos mokamos paslaugos apima  ypatingų asmens duomenų (sveikatos) 

turinį. Asmens duomenys Įstaigoje tvarkomi vadovaujantis 2019 m. liepos 3 d. Įstaigos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-55 patvirtintomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. 

 7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

 Specialiųjų tyrimų tarnyba Įstaigoje neatliko korupcijos rizikos analizės.  

(Nevertinamas kriterijus. Vertinama tik tuo atveju, jei Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos 

rizikos analizę įstaigoje ir jos vadovui pateikė išvada dėl korupcijos rizikos analizės.  

 IŠVADA: Įvertinus  Įstaigos organizuojamų ir teikiamų mokamų paslaugų atitiktį  LR 

korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nustatytiems kriterijams konstatuotina, kad 

organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklos sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras Įstaigos 

mokamų paslaugų sritis n ė r a priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

 

 


