
VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

2017 M.  ATASKAITA 

Eil.Nr. Tikslo rezultato priemonė Tikslo rezultato pasiekimas Atsakingas vykdytojas 

1. Paskirti atsakingą asmenį už  korupcijos prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą. 

Paskirti atsakingą asmenį už  korupcijos prevencijos  ir 

kontrolės vykdymą. 

Direktorius              

2. Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos 2017—

2019 m. programą  ir jos įgyvendinimo planą. programos 

įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą, jį paskelbti 

įstaigos interneto svetainėje. 

Parengtas ir patvirtintas korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planas.   

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

3. VšĮ Akmenės  rajono GMPC  korupcijos prevencijos 2017-2019 

m. programos plano kopijos pateikimas savivaldybei  ir SAM 

Korupcijos prevencijos skyriui 

Pateiktos VšĮ Akmenės  rajono GMPC  korupcijos 

prevencijos 2017-2019 m. programos plano kopijos  

savivaldybei  ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui. 

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

4. Paskelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. 

programą  ir jos įgyvendinimo planą. programos įgyvendinimo 

planą įstaigos interneto svetainėje. 

Paskelbta įstaigos Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. 

programa  ir jos įgyvendinimo planas interneto svetainėje: 

www.akmenesgreitoji.lt 

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

5. Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę jose. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas, 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

Direktorius                 

Vyr. finansininkė            

6. Užtikrinti medikų elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę 

ir priežiūrą. 

Įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinami su medikų 

elgesio kodeksu. Medikų elgesio kodeksas patalpintas 

įstaigos interneto svetainėje. 

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 



7. Įstaigos darbuotojų kodekso paskelbimas internetinėje 

svetainėje. 

Paskelbtas įstaigos darbuotojų kodeksas internetinėje 

svetainėje. 

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

8. Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, 

draudžiančia versti pacientus remti sveikatos įstaigą.  

Papildytas įstaigos darbuotojų elgesio kodekso nuostata, 

draudžiančia versti pacientus remti sveikatos įstaigą. 

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

9. Įstaigos pacientams teikti informaciją apie valstybės lėšomis 

apmokamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir apie 

mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Įstaigos pacientai visada informuojami apie nemokamas 

GMP paslaugas ir mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.             

Vyr.finansininkas                           

10. Informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką 

perdavimas ir paviešinimas. 

Pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą 

veiką įstaigoje 2017 metais negauta 

Direktorius           

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

 

R. Seniūnienė, tel. 8 620 75153 


