
 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE  

2017-2019 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

2018 M. ATASKAITA 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Informacija apie vykdymą 

1.1. Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už  korupcijos 

prevenciją, paskyrimas 

Paskirta korupcijos prevencijos 

komisijos pirmininkė Ramunė 

Paliokaitė, atsakinga už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, direktoriaus 

2017-02-23 įsakymas Nr. K4-

107. 

1.2. Parengti (patikslinti) ir patvirtinti įstaigos 

Korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių planą; 

Programa ir jos įgyvendinimo 

2017-2019 m. priemonių planas 

patvirtintas direktoriaus 2017-

01-27 įsakymu Nr. K4-30, 

pastabų negauta. 

VšĮ Respublikinės Panevėžio 

ligoninės direktoriaus 2018-02-

28 įsakymas Nr. V-113 „Dėl 

korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo priemonių plano 

viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo srityje VšĮ 

Respublikinėje Panevėžio 

ligoninėje 2018-2019 metais 

tvirtinimo“ 

1.3. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui pateikti patvirtintos 

(patikslintos) įstaigos Korupcijos prevencijos 

programos ir jos įgyvendinimo 2017–2019 m. 

priemonių plano kopijas bei informaciją apie 

asmenį (-is), paskirtą (-us) vykdyti įstaigoje 

korupcijos prevenciją ir kontrolę; 

Pranešta SAM, patalpinta 

ligoninės internetinėje svetainėje 

laiku. 

1.4.  Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos 

Korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių planą bei 

asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus; 

Paskelbta nurodyta informacija 

2017-01-30. 

1.5. Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos priemonių ir spręsti dėl Programos 

įgyvendinimo priemonių plano papildymo ar 

pakeitimo 

Pasiūlymų negauta. 

1.6. Kontroliuoti ir koordinuoti ligoninės korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą, teikti direktoriui informaciją apie 

priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo; 

 1 pranešimas apie korupcijos 

prevencijos priemonių plano 

vykdymą. 

PATVIRTINTA  

VšĮ Respublikinės Panevėžio  ligoninės  

direktoriaus  2019-04-19 įsakymu Nr. V-208 



1.7. Ligoninės interneto svetainėje skelbti ataskaitą apie 

Programos įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą; 

Paskelbta ataskaita už 2018 m.  

2.1. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę jose 

(vadovaujantis LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 

patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis); 

Atliktas korupcijos pasireiškimo 

nustatymas VšĮ Respublikinėje 

Panevėžio ligoninėje atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

vykdymo srityje. 

2.2. Pateikti SAM Korupcijos skyriui įstaigos vadovo 

pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje 

tikimybės įvertinimo medžiagą; 

Steigėjui paruošta korupcijos 

pasireiškimo įstaigoje tikimybės 

įvertinimo medžiaga. 

2.3. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų 

neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant 

asmenis, atsakingus už priemonių įgyvendinimą; 

Nenustatyta neatitikimų. 

3.1. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir 

Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos ir kituose teisės 

aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

Pateiktų pranešimų įstaigos 

vadovui ir perduotų pranešimų 

Specialiųjų tyrimų tarnybai 

nebuvo. 

3.2. Informuoti Valstybės tarnautojų registrą apie 

asmenis, dirbančius įstaigoje ir pripažintus padarius 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas; 

patrauktus administracinėn ar drausminėn 

atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, 

susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų 

pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų 

pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims. 

Valstybės tarnautojų registrui pateiktų pranešimų 

skaičius. 

Asmenų, pripažintų padarius 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, sunkius 

tarnybinius nusižengimus, 

susijusius su Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo reikalavimų 

pažeidimu, nepripažinta. 

3.3. Pateikti informaciją Sveikatos apsaugos 

ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui apie 

pateiktus pranešimus Valstybės tarnautojų registrui 

apie įstaigoje dirbančius asmenis, pripažintus 

padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas, taip pat patrauktus administracinėn ar 

drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti 

neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems 

asmenims. 

1. Specialistas ryšiams su visuomene 

2. Asmuo, atsakingas už korupcijos kontrolės ir 

prevencijos vykdymą per 10 darbo dienų nuo 

informacijos gavimo paskelbtų informacijų skaičius 

Asmenų, pripažintų padarius 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, sunkius 

tarnybinius nusižengimus, 

susijusius su Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybės 

tarnyboje įstatymo reikalavimų 

pažeidimu, nebuvo. 

 



3.4. 

 

Ligoninės interneto svetainėje skelbti informaciją 

apie asmenis, dirbančius sveikatos sistemos 

įstaigose ir pripažintus padarius korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas. 

Informacija neskelbiama, nes 

nebuvo pranešimų. 

4.1. Periodiškai atlikti pacientų apklausas, pacientų 

pareikštų pageidavimų analizę, po rezultatų 

aptarimo šalinti nustatytus trūkumus; 

Apklausti 1434 darbuotojai ir  

pacientai. 16% pacientų 

respondentų nurodė atlikę 

neoficialius mokėjimus. 

Rezultatai aptarti ir paruoštas 

pranešimas „Rizika pasireikšti 

korupcijai VšĮ Respublikinėje 

Panevėžio ligoninėje“. 

4.2.  Užtikrinti prieinamos informacijos apie mokamų ir 

nemokamų (apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų) 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

pacientams; 

 

 

 

Interneto svetainėje paskelbta 

informacija apie PSDF biudžeto 

lėšomis apmokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kainas ir 

mokamų paslaugų kainas. 

Ligoninės informaciniuose 

stenduose skelbiama nuoroda, 

kur skyriuose galima susipažinti 

apie įstaigoje teikiamų mokamų 

ir nemokamų (apmokamų iš PSDF 

biudžeto paslaugų kainas). 

4.3.  Nagrinėti pacientų skundus dėl nepagrįstai savo 

lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, medicinos 

pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar 

ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar 

buvo sutikimas, ar ne); 

Išnagrinėti 3 pacientų skundai, 

dėl savo lėšomis įsigytų 

vaistinių preparatų, 1 iš jų  

pasitvirtino, grąžinti pinigai 

pacientui. 

5.1.  Ligoninės interneto svetainėje skelbti ligoninės 

darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinė veika, 

taisykles. 

Su taisyklių nuostatomis pasirašytinai supažindinti 

naujai priimamus darbuotojus; 

 

 

Ligoninės darbuotojų elgesio, 

susidūrus su korupcine veikla, 

taisyklės patalpintos Ligoninės 

internetinėje svetainėje. 

Pasirašytinai supažindinti visi 

darbuotojai, taip pat 

supažindinami naujai priimami 

darbuotojai. 

5.2. Ligoninės interneto svetainėje skelbti ligoninės 

darbuotojų elgesio kodeksą; 

 

Ligoninės darbuotojų elgesio 

kodeksas patalpintas Ligoninės 

internetinėje svetainėje. 

5.3. Užtikrinti Ligoninės darbuotojų elgesio kodekso 

nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą; 

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio  

ligoninės elgesio kodekso 

nuostatų pažeidimų mažėjimo 

tendencija – pravesti  mokymai, 

išklausė 113 naujai į darbą 

priimtų darbuotojų. 

5.4 Ligoninės interneto svetainėje skelbti ligoninės 

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisykles; 

 

Ligoninės interneto svetainėje 

skelbiamos ligoninės darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklės. 



5.5. Patikrinti pacientų, atvykusių gydytojų specialistų 

konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos 

draudimu 

 

Pastoviai tikrinamas pacientų 

draustumas privalomuoju 

sveikatos draudimu; 

5.6. Atlikti viešai skelbiamų Įstaigos teisės aktų, 

reguliuojančių visuomeninius santykius, nurodytus 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnyje, projektų vertinimą 

antikorupciniu požiūriu; 

 

Teisės aktų projektų, pateiktų 

antikorupciniam vertinimui, 

nebuvo. 

5.7.  Analizuoti teikiamus pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos, rengiant teisės aktų projektus 

ligoninėje; 

Pasiūlymų dėl korupcijos 

prevencijos priemonių nebuvo. 

5.8 Užtikrinti, kad ant  gydytojų specialistų kabinetų 

durų būtų užklijuojamas skelbimas „Geriausia 

padėka gydytojui - Jūsų šypsena“; 

 

Ant gydytojų specialistų 

kabinetų durų užklijuotas 

skelbimas „Geriausia padėka 

gydytojui - Jūsų šypsena“. 

5.9. Patikrinti, ar ligoninės gydytojai (padalinių 

vadovai, skyrių gydytojai), dirbantys keliose ASPĮ, 

nepažeidžia darbo laiko VšĮ Respublikinėje 

Panevėžio ligoninėje 

 

Ligoninėje dirbantys gydytojai 

dirba keliose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, darbo laikas 

pastoviai kontroliuojamas.  

Ligoninėje nėra nustatyti darbo 

laiko pažeidimai. 

5.10. Užtikrinti, kad nustatyto sąrašo darbuotojai 

deklaruotų privačius interesus 

Privačius interesus deklaravo 

visi darbuotojai. 

5.11. Organizuoti Ligoninės darbuotojų švietimą 

korupcijos prevencijos klausimais 

 

Mokymai korupcijos prevencijos 

tema gydytojams ir bendrosios 

praktikos slaugytojams 2018-12-

19, kuriuos parengė Korupcijos 

prevencijos komisija.           

5.12. Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą Specialiųjų 

tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 

dalyje, pateikimo. 

Kreiptasi dėl 5 darbuotojų. 

7.1. Ligoninės interneto svetainėje patalpinti 

direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir 

kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veikla; 

Parengta ir interneto svetainėje 

patalpinta informacija. 

7.2. Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei 

interneto svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika; 

 

Ligoninės informacijos skelbimo 

vietose bei interneto svetainėje, 

skyrių informaciniuose 

stenduose ir segtuvuose 

paskelbta informacija apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus bei į 

kokią instituciją ir kokia tvarka 

kreiptis. 



7.3. Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei 

interneto svetainėje skelbti informaciją apie VšĮ 

Respublikinės Panevėžio ligoninės „pasitikėjimo 

telefoną“ bei Sveikatos apsaugos ministerijos 

„pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima 

pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas; 

 

 Ligoninės informacijos 

skelbimo vietose bei interneto 

svetainėje, skyrių 

informaciniuose stenduose ir 

segtuvuose  paskelbta 

informacija apie VšĮ 

Respublikinės Panevėžio 

ligoninės „pasitikėjimo telefoną“ 

bei Sveikatos apsaugos 

ministerijos “pasitikėjimo 

telefoną“. 

7.4.  Ligoninės informaciniame stende bei interneto 

svetainėje skelbti raštišką Ligoninės direktoriaus 

kreipimąsi dėl korupcijos; 

 

 Ligoninės informaciniame 

stende bei interneto svetainėje, 

skyrių informaciniuose 

stenduose ir segtuvuose 

paskelbtas raštiškas Ligoninės 

direktoriaus kreipimasis dėl 

korupcijos. 

7.5. Ligoninės monitoriuose bei interneto svetainėje 

demonstruoti ligoninės direktoriaus kreipimąsi bei 

STT antikorupcinius klipus; 

 

Ligoninės monitoriuose bei 

interneto svetainėje 

demonstruojamas ligoninės 

direktoriaus kreipimasis bei STT 

antikorupciniai klipai. 

7.6. Ligoninėje platinti lankstinukus antikorupcine 

tematika; 

 

Platinami lankstinukai 

antikorupcine tematika. 

7.7.  Tęsiant akciją „Geriausia padėka – šypsena“, 

Ligoninės interneto puslapyje sudaryti visuomenei 

galimybę rašyti padėkas Ligoninės darbuotojams; 

Didėjantis viešai matomų 

padėkų Ligoninės skaičius – 

akcijos „Geriausia padėka – 

šypsena“ tęsinys. 

8.1.  Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir 

kontrolės klausimais 

 

Bendradarbiaujama su STT 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės klausimais. 

 

__________________________________ 

 

 

 


