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PRIEMONIŲ PLANAS 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYTIEMS ANALIZĖS METU 

TRŪKUMAMS PAŠALINTI 

 

 
EIL. 

NR. 

 

PROBLEMA 

 

PRIEMONĖ VYKDYTOJAS TERMINAS KAS 

PADARY

TA 

1 Sudėtingas ir klaidus 

dokumentų, susijusių 

su tarnybinio 

transporto techniniu 

aptarnavimu 

pildymas 

 

Išanalizuoti teisės aktus 

reglamentuojančius 

tarnybinio transporto 

techninį aptarnavimą ir, 

nustačius trūkumus, 

prieštaravimus ar kitus 

neatitikimus, parengti 

atitinkamų dokumentų 

pakeitimus ar 

papildymus. 

 

Transporto 

skyrius, kartu su 

Teisės skyrius 

 

Iki 2022 m 

gruodžio 31 

d. 

 

2 Turimos transporto 

priemonės yra 

pasenusios 

Įvertinti turimų 

transporto priemonių 

techninį stovį ir 

apibendrintą informaciją 

(pažymos formoje) 

pateikti VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės 

Direktoriaus valdymui 

pavaduotojui 

infrastruktūrai 

 

Transporto 

skyrius 

 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31d. 

 

3 Turimos transporto 

priemonės yra 

pasenusios 

Gavus iš Transporto 

skyriaus apibendrintą 

informaciją apie turimų 

transporto priemonių 

techninį stovį, kreiptis į 

Santaros klinikų 

generalinį direktorių dėl 

galimybių pirkti naujus 

automobilius ar dėl 

esamų transporto 

priemonių remonto. 

 

Direktoriaus 

valdymui 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 

Iki 2023 m. 

gegužės 31 d. 

 

4 Nepakankama 

tarnybinių 

Parengti priemonių 

planą, numatantį 

kompleksą priemonių 

Transporto 

skyrius 

 

Iki 2022 m. 

spalio 31 d. 

 



automobilių 

naudojimo kontrolė  

 

tarnybinių automobilių 

kontrolei. 

 

5 Nepakankama 

tarnybinių 

automobilių 

naudojimo kontrolė 

Pateikti VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės 

generaliniam direktoriui 

informaciją apie 

privalumus įrengus 

automobiliuose GPS 

sistemą ir spręsti (esant 

finansavimui) šią 

problemą.  

 

Direktoriaus 

valdymui 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Iki 2023 m. 

birželio 30 d. 

 

6 Nevykdomas 

Santaros klinikų 

generalinio 

direktoriaus 2021 m. 

gegužės 5 d. 

įsakymas Nr.V-474 

„Dėl darbo 

organizavimo 

procedūros 

„Transporto skyriaus 

darbo 

organizavimas“ 

tvirtinimo“. 

Neteikiamos 

mėnesio ir metinės 

ataskaitos 

 

Santaros klinikų ŽIV 

skyriui pavesti atlikti 

tyrimą dėl Transporto 

skyriaus vadovybės 

pareigų nevykdymo. 

 

ŽIV skyrius Iki 2022 m. 

gruodžio 31 

d. 

 

7 Vedamas žurnalas 

neatitinka Santaros 

klinikų generalinio 

direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 9 d. 

įsakyme Nr. V- 853 

patvirtinto  priedo 

Nr.1. 

 

Parengti Santaros 

klinikų Transporto 

priemonių panaudojimo 

registracijos žurnalą 

(elektroninį), atitinkantį 

Santaros klinikų 

generalinio direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 9 d. 

įsakymu Nr. V- 853 

patvirtintą priedą Nr.1. 

 

Skubios 

konsultacinės 

pagalbos skyrius 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 

d. 

 

8 Skubios medicinos 

centro vadovui 

neteikiamos veiklos 

ataskaitos, kaip tai 

numatyta Santaros 

klinikų generalinio 

direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 9 d. 

įsakymo Nr.V-853 

Užtikrinti Santaros 

klinikų generalinio 

direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 9 d. įsakymo 

Nr.V-853 „Dėl darbo 

organizavimo 

procedūros „Skubios 

konsultacinės pagalbos 

skyriaus darbo 

Skubios 

konsultacinės 

pagalbos skyrius 

Teikti 

ataskaitas 

nuo 2023 m. 

sausio 1 d. 

 



„Dėl darbo 

organizavimo 

procedūros „Skubios 

konsultacinės 

pagalbos skyriaus 

darbo 

organizavimas“ 

tvarkos“ 4.1.10. p. 

 

organizavimas“ tvarkos“ 

4.1.10. punkto 

reikalavimų vykdymą ir 

užtikrinti Skyriaus 

veiklos ataskaitų teikimą 

Skubios medicinos 

centro vadovui“. 

 

 

 

 


