
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ONUŠKIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ 
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ONUŠKIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS 

LIGONINĖS 2018 METŲ I-II KETVIRČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, 

NURODYTŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ONUŠKIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR 

SLAUGOS LIGONINĖS 2018-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANE, VYKDYMO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Plane numatytas 

įvykdymo laikas 

Įvykdymo 

data 

Priemonės įvykdymo 

aprašymas arba 

neįvykdymo priežastys 

 

1. Korupcijos prevencijos 

programos parengimas ir 

patikslinimas 

Esant poreikiui, ne 

rečiau kaip kartą 

per metus  

_____ 2018 m. sausio 5 d. 

patvirtinta VšĮ Onuškio 

palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninės ( toliau 

– VšĮ Onuškio PGSL) 

2018-2020 metų 

korupcijos prevencijos 

programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planas.   

2. Įstaigos darbuotojų 

supažindinimas su 

Korupcijos prevencijos 

programa 

Nuolat naujai 

priimtus 

darbuotojus, ne 

rečiau kaip  kartą 

per metus 

Nuolat 2018 m. naujai įdarbinti 

darbuotojai supažindinti 

su Korupcijos prevencijos 

programa.  

3. Įstaigos interneto   

svetainėje   skelbti   

įstaigos   Korupcijos 

prevencijos  programą  ir  

jos  įgyvendinimo  2018-

2020 m. priemonių    planą. 

    Nuolat 2018 m. 

I–II 

ketvirčiai 

Vykdomi svetainės 

rekonstrukcijos darbai, 

visa būtina informacija 

bus teikiama atnaujinus 

svetainę iki III ketvirčio 

pabaigos.  

4. Informacijos, kur turi 

kreiptis pacientas, 

susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veika, 

paskelbimas ligoninės 

informacijos skelbimo 

lentose 

Nuolat _____ Siekiant plačiau 

informuoti visuomenę kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veikomis, VšĮ Onuškio 

PGSL informacijos 

skelbimo stenduose bei 

įstaigos internetinėje 

svetainėje, skelbiama 
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parengta informacija su 

nurodytais kontaktais.    

5.  Atlikti  pacientų  apklausas 2018 -2020 m. 

vasario - balandžio, 

rugsėjo - lapkričio 

mėn.  

2018  m. 

vasario-

balandžio  

mėn. 

Duomenų apie korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

neužfiksuota. 

  

6. Užtikrinti  prieinamos 

informacijos apie mokamų 

ir nemokamų (apmokamų 

iš  PSDF  biudžeto lėšų) 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą 

pacientams 

Nuolat Nuolat 

  

 Vadovaujantis LR 

sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 11 

d. įsakymu Nr. V-794 

„Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 

m. liepos 30 d. įsakymo 

Nr. 357 „Dėl mokamų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

sąrašo, kainų nustatymo ir 

jų indeksavimo tvarkos 

bei šių paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos“ 

pakeitimo“ patvirtintas 

mokamų asmens sveikatos 

priežiūros  paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos aprašas ir 

kainynas.   Ligoninės 

informacijos skelbimo 

stenduose skelbiama 

parengta informacija. 

7. Parengti   VšĮ   Onuškio 

palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninės   

darbuotojų elgesio, 

susidūrus su korupcinė 

veika, taisykles.  

2018 m. I ketvirtis.  2018 m. I 

ketvirtis.  

VšĮ Onuškio PGSL 

direktoriaus 2018-01-22 

įsakymu Nr. TO-2 „Dėl 

darbuotojų, susidūrusių su 

galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintos 

VšĮ Onuškio PGSL   

darbuotojų, susidūrusių su 

galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklės. 

Ligoninės personalas 

supažindintinas su 

taisyklėmis pasirašytinai.  

8. Antikorupcinių nuostatų 

taikymas teikiant mokamas 

/ nemokamas  sveikatos 

Nuolat Nuolat Antikorupcinės nuostatos 

taikytos Viešųjų pirkimų 

veikloje bei nemokamų ir 
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priežiūros paslaugas, 

vykdant viešuosius 

pirkimus. 

mokamų paslaugų teikimo 

procedūrose. 

9. Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir vykdymas 

pagal teisės aktų, įskaitant 

SAM korupcijos 

prevencijos sveikatos 

sistemoje programą, 

reikalavimus, pradėti 

nustatyto sąrašo 

medicininės įrangos bei 

vaistinių preparatų pirkimą 

per CPO 

Nuolat Nuolat 2018 m. I-II ketvirčiais 

vykdyti 5 Viešųjų pirkimų 

konkursai per CPO: 

1 biuro popieriaus, 1 

švaros prekių, 1 vaistų, 1 

kanceliarinių prekių, 1 

elektros energijos. 

Sudarytos sutartys su 8 

medikamentų tiekėjais. 

 

10. Skundų, pareiškimų dėl 

galimų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų 

veikų nagrinėjimas 

Gavus skundą, 

pareiškimą, 

pasiūlymą 

_____ 2018 m. I-II ketvirčiais 

skundų, pareiškimų 

nebuvo gauta. 

11. Gavus informaciją dėl 

galimų ar korupcinių 

veikų, įstaigos vadovo ir 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos skubus 

informavimas įstaigos ir 

kituose teisės aktuose 

nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka. 

Gavus informaciją ______ 2018 m. I-II ketvirčiais 

neatsirado nurodytos 

sąlygos, kurioms esant 

ši priemonė turėtų būti 

įvykdyta. 

12. Gautų pasiūlymų dėl 

korupcijos prevencijos 

nagrinėjimas 

Gavus pasiūlymus, 

ne rečiau kaip kartą 

per metus 

______ Po 2018 m. sausio 5 d. 

patvirtintos VšĮ Onuškio 

PGSL 2018-2020 metų 

korupcijos prevencijos 

programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

plano, pasiūlymų nebuvo 

gauta.  

13. Teikti Sveikatos apsaugos 

ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui 

pranešimą apie priemonių, 

nurodytų  įstaigos 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plane, vykdymą 

ir pasiūlymus dėl jų 

patikslinimo 

Kasmet  pasibaigus 

II ir IV ketvirčiui, 

ne vėliau kaip iki 

kito mėn. 10 d. 

Pasibaigus 

2018 m. II 

ketvirčiui. 

Teikiame Lietuvos 

Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Korupcijos prevencijos 

skyriui, VšĮ Onuškio 

PGSL 2018 metų I-II 

ketvirčių korupcijos 

prevencijos priemonių, 

nurodytų VšĮ Onuškio 

PGSL 2018–2020 metų 

korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo  

priemonių plane, 

vykdymo ataskaitą. 

14. Prireikus bendradarbiauti ir Apsikeitimas ________  2018-05-30 VŠĮ Onuškio 



 

 

 

 

4 

keistis informacija, kurios 

reikia korupcijos 

prevencijai ir kontrolei 

užtikrinti, su kitais 

valstybės ar savivaldybės 

įstaigos struktūriniais 

padaliniais, kitomis 

valstybės ar savivaldybių 

įstaigomis ir jose 

dirbančiais asmenimis, 

vykdančiais korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

naudinga 

informacija leis 

įdiegti naujas 

prevencijos 

priemones, 

taikomas kitose 

įstaigose. 

PGSL  Direktorė Edita 

Stasiūnienė ir korupcijos 

prevencijos komisijos 

pirmininkė Vitalija 

Jeliniauskienė dalyvavo 

mokymuose ,,Mokymai 

korupcijos prevencijos 

klausimais“, ,,Viešų ir 

privačių interesų konfliktų 

situacijos. Mokymai“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė     

Vitalija Jeliniauskienė 


