
 

 

ŠAKINĖ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ VGN  

2015–2019 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šakinės korupcijos prevencijos VšĮ VGN 2015–2019 metų programos (toliau – 

Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir 

kontrolės sistemą 2015–2019 metais. 

2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje nuostatas. 

Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos 

veiksnių valdymą. 

3. Programoje vartojamos sąvokos: 

3.1. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl 

kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas. 

3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 

asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar 

netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, 

privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine 

padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.  

3.3. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais 

įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar 

kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, 

arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias 

paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis. 

3.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas. 

4. Programa parengta atsižvelgiant į sveikatos sistemos aplinkos analizę,  Jungtinių 

tautų konvenciją, Europos Komisijos 2014 metų kovos su korupcija Europos Sąjungoje ataskaitą ir 

joje pateiktas rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, visuomenės, viešųjų ir privačių 

sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus pasiūlymus. 

5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą.  
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                                                                    II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 
 

1. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, 

mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas sveikatos sistemoje . 

2. Uždaviniai programos tikslui pasiekti: 

2.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, 

paskirti asmenį , atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

2.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

2.3. trečias uždavinys – vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.  

2.4. didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir 

priimant sprendimus. Didinti Všį VGN veiklos viešumą ir atvirumą.  

2.5. didinti Všį VGN veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą.  

2.6. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą.  

2.7. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją.  

2.8. gerinti valdymo kokybę.  Všį VGN sudaryti antikorupcinę aplinką.  

2.9. didinti viešųjų pirkimų vykdymo sveikatos sistemoje skaidrumą.  

2.10. teikti informaciją pacientams.  

2.11. nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais, organizuoti 

patikrinimus.  

2.12. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus.  

 

                     2.13. bendradarbiauti korupcijos  prevencijos ir kontrolės klausimais.  

3. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas VšĮ VGN, ir jų vykdymo 

terminai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės pateikti Programos įgyvendinimo 2015–2019 m. 

priemonių plane (pridedama). 

 

                                                                   III SKYRIUS  

PROGRAMOS FINANSAVIMAS 
 

4. Programa vykdoma  sveikatos sistemos įstaigos lėšomis. 

 

 

 



 

 

 

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ VGN 2015−2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015−2019 METŲ 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

1 UŽDAVINYS. 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ 

(KOMISIJĄ), ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 

1. 

1.1. Asmens , atsakingo  už korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą, paskyrimas.  Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti  

korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimas Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – SAM) Korupcijos prevencijos skyriui 

VšĮ VGN vadovas 
Iki 2015 m. 

gruodžio 21 d. 

Paskirtas asmuo, 

patikslinta  informacija 

apie asmenį , atsakingą  

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

2. 

1.2. VšĮ VGN Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015−2019 m. programos įgyvendinimo 2015−2019 m. 

priemonių plano priemones detalizuojančių priemonių plano 2015–

2019 m. (toliau – Korupcijos prevencijos priemonių planas 2015−2019 

m.) parengimas ir patvirtinimas 

VšĮ VGN vadovas 
Iki 2015 m. 

gruodžio 28 d 

 

3. 
1.3. VšĮ VGN korupcijos prevencijos priemonių plano 2015−2019 m. 

kopijos, pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui 
VšĮ VGN vadovas 

Iki 2016 m. 

sausio 11 d. 

Pateiktos korupcijos 

prevencijos priemonių 

planų 2015–2019 m. 

kopijos  

4. 

1.4. VšĮ VGN korupcijos prevencijos priemonių plano 2015−2019 

metams bei patikslintos informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti  

korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas 

įstaigos interneto svetainėje 

VšĮ VGN vadovas 
Iki 2016 m. 

sausio 15 d. 

VšĮ VGN interneto 

svetainėje paskelbta 

korupcijos prevencijos 

priemonių planas 

2015–2019 metams bei 

asmens  ,atsakingo už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, duomenys 

ir kontaktai 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

5. 
1.5. VšĮ VGN  interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2015−2019 metams vykdymą skelbimas 
VšĮ VGN vadovas 

Ataskaitą skelbti 

kas pusę metų, 

ne vėliau kaip 

iki kito mėnesio 

10 d. 

Paskelbta ataskaita 

apie korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano 2015–2019 

metams priemonių 

vykdymą 

2 UŽDAVINYS.  

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ 

6. 

2.1. SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių 

vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius 

bei korupcijos pasireiškimo tikimybę 

VŠĮ VGN 

vadovas 

Kiekvienų metų 

III ketvirtis 

Nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai 

7. 

2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, sveikatos sistemos įstaigos korupcijos 

rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas(jei tokie 

buvo nustatyti) 

VšĮ VGN vadovas 

Ne vėliau kaip 

per 10 dienų nuo 

išvados apie 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

pasirašymo 

Patvirtintas korupcijos 

rizikos veiksnių 

pašalinimo ar 

mažinimo planas 

3 UŽDAVINYS. 

DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS. 

DIDINTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ.  

PERTVARKYTI SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ KOORDINAVIMO SISTEMĄ  

TIKSLAS – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje. 

8. 

3.1. VšĮ VGN interneto svetainėje įstaigos gydytojų, darbo kitose 

darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, grafikų skelbimas 

 

VšĮ VGN vadovas 

Patikslinimas iki 

sausio 2 d. 

kiekvienais 

metais iki  

2019 m. 

VšĮ VGTN interneto 

svetainėje teikiama 

informacija, kokiose 

kitose darbovietėse 

dirba VšĮ VGN 

gydytojai 

9. 
3.2. VšĮ VGN darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje, informacijos stenduose stacionaro skyriuose 
VšĮ VGN vadovas 

Iki 2015 m. 

gruodžio 31 d. 

VšĮ VGN  interneto 

svetainėje, 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

informacijos stenduose 

skelbiamas įstaigos 

darbuotojų elgesio 

kodeksas 

4 UŽDAVINYS. 

DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 

10. 
4.1. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos normos skelbimas VšĮ 

VGN stacionaro skyriuose 
VšĮ VGN vadovas 

Nuolat nuo 

2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Gydytojų specialistų 

medicinos normos 

skelbiamos  stacionaro 

skyriuose 

11. 

4.2. VšĮ VGN stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje 

teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis,  skelbimas 

VšĮ VGN vadovas 

Nuolat nuo 

2015 m. 

gruodžio 28 d. 

VšĮ VGN stacionaro 

skyriuose skelbiama 

informacija, susijusi su 

skyriuose teikiamomis 

nemokamomis 

(kompensuojamomis 

Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo 

lėšomis) ir 

mokamomis asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis 

12. 

4.3. VšĮ VGN konsultacijų centre ir priėmimo skyriuje, teikiančiuose 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, informacijos apie 

nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas skelbimas 

VšĮ VGN vadovas 

Nuolat nuo  

2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Skelbiama informacija 

apie nemokamas ir 

mokamas paslaugas 

5 UŽDAVINYS. 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 

13. 6.3. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas VšĮ VGN vadovas 
Kiekvienais 

metais iki  

Didesnis 

netoleruojančių 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

korupciją gydytojų 

skaičius. 

14. 
5.1. VšĮ VGN darbuotojo , atsakingo už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę,  mokymų korupcijos prevencijos klausimais, vykdymas 

SAM  Korupcijos 

prevencijos 

skyrius kartu su  

Specialiųjų tyrimų 

tarnyba (toliau – 

STT) 

Pagal atskirą 

planą, ne rečiau 

kaip 

1 kartą per 

metus 

Mokymuose 

dalyvavusių SAM 

pavaldžių sveikatos 

sistemos įstaigų 

darbuotojų skaičius 

15. 

5.2. VšĮ VGN medicinos personalo mokymų dėl  sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ vykdymas 

VšĮ VGN vadovas 

Ne rečiau kaip 

1 kartą per 

metus (apimant 

visus 

darbuotojus) 

Mokymų skaičius, 

darbuotojų mokymų 

apimtis (proc.) 

16. 

5.3.Všį VGN medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio 

kodekso vykdymo organizavimas. 

Naujai įsidarbinusių VšĮ VGN darbuotojų supažindinimas su 

darbuotojų elgesio kodeksu. 

VšĮ VGN vadovas 

Kasmet iki 2019 

m. gruodžio 31 

d. 

Mokymų skaičius. 

 VšĮ VGN darbuotojų 

mokymų apimtis 

(proc.) 

6 UŽDAVINYS. 

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

17. 

6.1. Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus 

su korupcijos apraiškomis įdiegimas sveikatos sistemos įstaigų 

interneto svetainėje 

VšĮ VGN vadovas 
Iki 2016 m. 

birželio 30 d. 

VšĮ VGN 

demonstruojami 

reklaminiai skydeliai 

su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veika 

7 UŽDAVINYS. 

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ. SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ 

18. 
7.1. Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 

„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" įdiegimas VšĮ VGN 
VšĮ VGN vadovas 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Įdiegta  kokybės 

vadybos sistema pagal 

LST EN ISO 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

9001:2008 „Kokybės 

vadybos sistemos. 

Reikalavimai" 

19. 
7.2.  Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 

„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" reikalavimų vykdymas 

VšĮ  VGN 

vadovas 
Nuolat 

Atitiktis LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės 

vadybos sistemos. 

Reikalavimai" 

reikalavimams 

20. 7.3. Antikorupcinės aplinkos  sukūrimas ir įdiegimas 
VŠĮ VGN 

vadovas 

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Sukurta ir įdiegta 

antikorupcinė aplinka 

8 UŽDAVINYS. 

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ 

21. 8.1. Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT vykdymas 
VšĮ VGN  

vadovas 

Nuolat iki  

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Skalbimo paslaugų 

pirkimą per CPO LT 

vykdančių įstaigų 

skaičius 

9 UŽDAVINYS. 

REMTI , ĮDIEGTI PARAMOS FONDĄ 

22. 

9.1.  darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia 

versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą. 

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą nustatymas 

VšĮ VGN vadovas 
iki 2016 m. 

gruodžio 31 d. 

Darbuotojų elgesio 

kodeksas papildytas 

nuostata, draudžiančia 

versti pacientus remti 

VšĮ VGN 

10 UŽDAVINYS. 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS 

23. 

10.1. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų 

medicinos personalui buvimą VšĮ VGN darbuotojų darbo vietose, 

palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas 

VšĮ VGN vadovas 

Nuolat nuo  

2016 m.  

sausio 1 d. 

Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, susiju-

siuose su neoficialiais 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

mokėjimais 

24. 

10.2. Privalomos informacijos VšĮ VGN visų skyrių informaciniuose 

stenduose skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus 

2) Informacija, į ką VšĮ VGN pacientas gali kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 

prevenciją, telefonas, kabinetas) 

3) informacija apie VšĮ VGN pasitikėjimo telefoną (nurodomas 

telefono numeris) 

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004) 

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 

3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt) 

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas 

8) VšĮ VGN vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

 

VšĮ VGN 

vadovas 

Nuolat nuo  

2015 m. 

gruodžio 28 d. 

Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, 

susijusiuose su 

neoficialiais 

mokėjimais 

25. 

10.3. Privalomos informacijos VšĮ VGN interneto svetainėje  

skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus 

2) Informacija, į ką Všį VGN pacientas gali kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 

prevenciją, telefonas, kabinetas) 

3) informacija apie Všį VGN pasitikėjimo telefoną (nurodomas 

telefono numeris) 

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004) 

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 

„karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt) 

VšĮ VGN vadovas 
Nuolat nuo 2016 

m. sausio 1 d. 

Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, 

susijusiuose su 

neoficialiais 

mokėjimais 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas 

8) VšĮ VGN darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ 

9) VšĮ VGN vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

10) VšĮ VGN vadovo video  kreipimasis į pacientus,  kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas 

26. 

10.4. VšĮ VGN, turinčiose informacijos teikimo per monitorius sistemą, 

parengtų antikorupcinių klipų bei VšĮ VGN vadovo video  kreipimosi 

dėl neoficialių mokėjimų demonstravimas 

VšĮ VGN  

vadovas 

Nuolat iki  

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Teigiami pokyčiai 

sociologinių tyrimų 

duomenyse, 

susijusiuose su 

neoficialiais 

mokėjimais 

27. 
10.5. Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kainas skelbimas VšĮ VGN interneto svetainėje 

VšĮ VGN 

 vadovas 

Nuolat iki  

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Padidėjęs pacientų 

informuotumas, 

sumažėjęs neoficialių 

mokėjimų už suteiktas 

sveikatos priežiūros 

paslaugas kiekis 

 11 UŽDAVINYS. 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS  

SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

28. 

11.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM Korupcijos 

prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

VšĮ VGN vadovas 

Gavus 

pranešimą per 3 

darbo dienas 

Pateiktų pranešimų 

VšĮ VGN vadovui ir 

perduotų pranešimų 

STT, SAM Korupcijos 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo  kriterijai 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka VšĮ 

VGN gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką  

prevencijos skyriui 

skaičius 

29. 

11.2. Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje 

dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, 

skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos interneto svetainėje 

VšĮ VGN vadovas 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

informacijos 

gavimo 

Paskelbtų informacijų 

skaičius 

12 UŽDAVINYS. 

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS  PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 

30. 
12.1. Bendradarbiavimas su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymo klausimais 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuolat iki  

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Gauta metodinė 

pagalba 

31. 

12.2. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis 

korupcijos prevencijos sveikatos  sistemoje klausimais 

 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuolat iki  

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Organizuotų bendrų 

akcijų korupcijos 

prevencijos sveikatos  

sistemoje klausimais, 

skirtų visuomenei, 

skaičius 

 


