
          

 

 

 

          

             

   

 

VŠĮ PANEVĖŽIO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 M. – 2023 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 

2022 m. I PUSMEČIO ATASKAITA 
 

Uždavinys  Priemonė Vykdytojas (-ai) Tikslo rezultato pasiekimas 

Parengti (patikslinti) 

korupcijos prevencijos 

programą, jos 

įgyvendinimo planą 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti 

ataskaitas apie Įstaigos korupcijos 

prevencijos 2020−2023 m. programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymą  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Įstaigos interneto svetainėje www.pangreitoji.lt 

paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos 

programos 2020–2023 m. priemonių plano 

vykdymą per 2022 I pusmetį  

Didinti Įstaigos 

viešumą ir atvirumą  

Įstaigos Darbuotojų elgesio kodeksą skelbti 

įstaigos interneto svetainėje, informacijos 

stenduose. Naujai įdarbintus įstaigos 

darbuotojus supažindinti su elgesio kodeksu. 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

 

Personalo vadybininkas 

Įstaigos interneto svetainėje 

www.pangreitoji.lt, informacijos stenduose 

skelbiamas įstaigos darbuotojų elgesio 

kodeksas. Naujai įdarbinti įstaigos darbuotojai 

supažindinami su darbuotojų elgesio kodeksu. 

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 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti LR  

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 

7 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtintas 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisykles bei Įstaigos darbuotojų 

elgesio kodeksą 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Įstaigos interneto svetainėje 

www.pangreitoji.lt skelbiamos LR sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu 

Nr. V-773 patvirtintos Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su 

galima korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklės bei Įstaigos darbuotojų 

elgesio kodeksas 

Naujai įsidarbinusius Įstaigos darbuotojus 

supažindinti su Darbuotojų elgesio kodeksu 

bei su LR sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 

Personalo vadybininkas Naujai įsidarbinę darbuotojai yra 

supažindinami su Darbuotojų elgesio kodeksu 

bei su  

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


 

Uždavinys  Priemonė Vykdytojas (-ai) Tikslo rezultato pasiekimas 

patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklėmis 

LR 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 

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 Privačius interesus deklaravo 100 proc. 

privalančių tai daryti darbuotojų 

Gerinti valdymo 

kokybę, sudaryti 

antikorupcinę aplinką 

Vykdyti įdiegtos Kokybės vadybos sistemos 

pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN 

15224:2012 standartus reikalavimus 

Direktorius 

 

Vadovybės atstovas kokybei 

Įstaigos vykdoma veikla atitinka LST EN ISO 

9001:2015 ir LST EN 15224:2012 standartų 

reikalavimams 

Didinti viešųjų 

pirkimų vykdymo 

Įstaigoje skaidrumą 

Vykdyti medikamentų, medicininės 

paskirties prekių bei medicininės įrangos 

pirkimą per CPO ar CVPIS 

Atsakingas už viešuosius 

pirkimus 

Didėjantis medikamentų, medicininės 

paskirties prekių bei medicininės įrangos 

prietaisų pirkimų per CPO ar CVPIS skaičius 

Teikti informaciją 

pacientams 

GMP automobiliuose skelbti informaciją, 

sulaikančią pacientus nuo neoficialių 

mokėjimų medicinos personalui 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

 

Ūkio dalies vedėja 

GMP automobiliuose skelbiama informacija, 

sulaikanti pacientus nuo neoficialių mokėjimų 

medicinos personalui 

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 

Įstaigos informaciniuose stenduose skelbiama 

informacija korupcijos prevencijos klausimais 

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 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

Įstaigos interneto svetainėje  

www.pangreitoji.lt skelbiama informacija 

korupcijos prevencijos klausimais 

http://www.pangreitoji.lt/


 

Uždavinys  Priemonė Vykdytojas (-ai) Tikslo rezultato pasiekimas 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“;  

7) Įstaigos direktoriaus kreipimasį raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami 

neoficialūs mokėjimai; 

8.) Parengtus antikorupcinius  klipus. 

    

    

Informuoti apie 

galimas korupcines 

veikas ir nustatytus 

korupcijos Įstaigoje 

atvejus 

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 

Korupcijos atvejų nenustatyta  

 

___________________________ 


