
 

VšĮ KAUNO RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS TIKSLŲ PASIEKIMO IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

ATASKAITA UŽ 2020 M.  

Eil. 

Nr.  

Eil. Nr. 

Korupcijos 

prevencijos 

2020-2022 m. 

programos 

priemonių plane 

 

 

Priemonės pavadinimas 

 

 

Priemonės įgyvendinimo 

vertinimo kriterijus 

 

 

Rezultato pasiekimas 

 

 

Atsakingas 

vykdytojas 

1. 1. Įstaigoje parengti ir patvirtinti 

Korupcijos prevencijos 2020-

2022 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą. 

Parengtos Korupcijos 

prevencijos 2020- 2022 m. 

programos ir Programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano patvirtinimas įstaigos 

vyr. gydytojo (direktoriaus) 

įsakymu. 

Parengta ir patvirtinta 

Korupcijos prevencijos 

2020-2022 m. programa ir 

jos įgyvendinimo 

priemonių planas 

Vyr. gydytoja 

(direktorė), asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

2.  2. Paskelbti Korupcijos prevencijos 

2020-2022 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

įstaigos interneto svetainėje 

http://www.kaunorajonogreitoji.lt 

. 

Korupcijos prevencijos 

2020-2022 m. programos ir 

Programos įgyvendinimo 

priemonių plano 

paskelbimas įstaigos 

interneto svetainėje. 

Korupcijos prevencijos 

2020-2022 m. programa ir 

Programos įgyvendinimo 

priemonių planas 

paskelbtas įstaigos 

interneto svetainėje. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę; personalo 

specialistė  

3. 5. Kasmet teikti darbuotojų etikos ir 

(ar) elgesio kodekso taikymo 

rezultatus, apibendrintus skundus 

dėl darbuotojų etikos ir (ar) 

elgesio kodekso pažeidimo, 

etikos ir (ar) elgesio kodekso 

nuostatų laikymosi kontrolės, 

etikos komisijos posėdžiuose 

priimtus sprendimus. 

Išvadų pateikimas įstaigos 

vadovui. 

Išvadų pateikimas įstaigos 

vadovui. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 



4. 7. Parengti ar atnaujinti 

standartizuotą pacientų apklausos 

apie pacientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis lygį 

klausimyną. 

Žyma, kad klausimynas 

peržiūrėtas ar atnaujintas ir 

patvirtintas įstaigos vyr. 

gydytojo (direktoriaus) 

įsakymu. 

Žyma, kad klausimynas 

peržiūrėtas ar atnaujintas ir 

patvirtintas įstaigos vyr. 

gydytojo (direktoriaus) 

įsakymu. 

Vyr. gydytoja 

(direktorė), asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę įstaigoje 

5. 8. Vykdyti pacientų apklausas apie 

pacientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis lygį ir 

įstaigos interneto svetainėje 

viešinti apibendrintus pacientų 

apklausų rezultatus. 

Kasmetinės pacientų 

apklausos apie pacientų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį rezultatų 

viešinimas įstaigos interneto 

svetainėje. 

Kasmetinės pacientų 

apklausos apie pacientų 

pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį rezultatai 

paviešinti įstaigos interneto 

svetainėje. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

6. 9. Viešinti informaciją apie 

nemokamas (apmokamas 

Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšomis) ir 

mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Savalaikis atnaujintos 

informacijos paskelbimas 

įstaigos interneto svetainėje. 

Savalaikis atnaujintos 

informacijos paskelbimas 

įstaigos interneto 

svetainėje. 

Personalo specialistė 

7. 10. Mokymų korupcijos prevencijos 

klausimais vykdymas ir/ar 

rengiama mokymų dalomoji 

medžiaga aktualiais korupcijos 

prevencijos klausimais 

darbuotojams, padedant formuoti 

korupcijai atsparią aplinką. 

Aktualios informacijos 

pateikimas darbuotojams el. 

paštu ir/ar mokymai 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Aktualios informacijos 

pateikimas darbuotojams 

el. paštu ir/ar mokymai 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

8. 12. Konsoliduotų viešųjų pirkimų 

vykdymas. 

Įvykdytas bent 1 

konsoliduotas pirkimas. 

Įvykdytas 1 konsoliduotas 

pirkimas. 

Vyr. gydytoja 

(direktorė), viešųjų 

pirkimų specialistas 

Parengė A. Paliulis, tel. 8-37-313048 

_______________________________________ 


