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VŠĮ AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017-2019 METAIS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

TIKSLAS – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas įstaigoje 

 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonė  Vykdytojai  Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo 

kriterijai 

1. Paskirtį atsakingą asmenį už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Direktorė  2017 m. sausio 

mėn. 

Paskirtas asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos 

vykdymą 

2. Parengti ir patvirtinti  VšĮ 

Akmenės rajono GMPC 

korupcijos prevencijos 2017-

2019 m. programą (toliau – 

Programa) ir jos įgyvendinimo 

planą. 

 

1. Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2. Direktorė. 

2017 m. sausio- 

vasario  mėn. 

Viešas korupcijos 

prevencijos 

programos ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

paskelbimas 

įstaigoje. 

3. VšĮ Akmenės rajono GMPC 

korupcijos prevencijos 2017-

2019 m. programos ir 

įgyvendinimo priemonių plano 

kopijos pateikimas 

savivaldybei ir SAM 

Korupcijos prevencijos skyriui. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

 

2017 m. vasario 

mėn. 

Pateikti nurodyti 

dokumentai. 

4. Korupcijos prevencijos VšĮ 

Akmenės rajono GMPC 2017 – 

2019 m. programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 

paskelbimas įstaigos interneto 

svetainėje. 

IT specialistas 2017 m. vasario 

mėn. 

Paskelbta 

nurodyta 

informacija. 

5. Įstaigos veiklos sričių 

vertinimas, siekiant nustatyti 

konkrečius korupcijos rizikos 

veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

1. Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

Kiekvienų metų 

III ketv. 

Nustatytos 

įstaigos veiklos 

sritys, kuriose yra 

didelė 

pasireiškimo 

tikimybė. 



2. Direktorė. 

3. Vyriausioji 

finansininkė.  

6. SAM ministro 2014 m. liepos 7 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

asmens sveikatos įstaigos  

darbuotojų, susidūrusių su 

galima korupcinio pobūdžio 

veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ vykdymas. 

.Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2017 m. sausio 

mėn. 

 

Įstaigos 

darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

medikų elgesio 

kodeksu. 

7. Įstaigos darbuotojų elgesio 

kodekso paskelbimas 

internetinėje svetainėje. 

IT specialistas 2017 m. vasario 

mėn. 

Paskelbtas elgesio 

kodeksas. 

8. Įstaigos medicinos personalo 

mokymų dėl elgesio kodekso 

vykdymo organizavimas.  

 

Naujai įsidarbinusių GMPC 

darbuotojų supažindinimas su 

elgesio kodeksu pasirašytinai. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

Kasmet iki 2019 

m.  gruodžio 31 

d. 

 

Sudarius naują 

darbo sutartį. 

 

Mokymų 

skaičius, GMPC 

darbuotojų 

mokymų apimtis 

(proc.) 

9. Įstaigos darbuotojų elgesio 

kodekso papildymas nuostata, 

draudžiančia versti pacientus 

remti sveikatos priežiūros 

įstaigą. Drausminės 

atsakomybės už reikalavimą 

teikti paramą nustatymas. 

Direktorė  2017 m. sausio 

mėn.  

Įstaigos 

darbuotojų 

elgesio kodeksas 

papildytas 

nuostata, 

draudžiančia 

versti pacientus 

remti įstaigą. 

10.  Pateikti informaciją apie 

nemokamas ir mokamas 

sveikatos priežiūros paslaugas 

įstaigos internetinėje svetainėje, 

informacijos stende. 

1. Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

2. IT specialistas 

Nuolat nuo 2017 

m. sausio mėn.  

Skelbiama 

informacija apie 

nemokamas ir 

mokamas 

paslaugas. 

11. Reklaminių skydelių (baneriai) 

su nuoroda, kur kreiptis 

susidūrus su  

korupcijos apraiškomis 

įdiegimas įstaigos interneto 

svetainėje.  

 

1. IT specialistas.  

2.Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

 

Iki 2017  
m. birželio 30 d. 

 

VšĮ Akmenės 

rajono GMPC  

interneto 

svetainėje  
įdiegti reklaminiai 

skydeliai 

(baneriai) su 

nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus 

su korupcijos 

apraiškomis.  

 

 

12. Lipdukų, plakatų, sulaikančių 

pacientus nuo neoficialių 
Asmuo, 

atsakingas už 

Nuolat  Pacientams 

informacija 



mokėjimų medicinos personalui 

buvimą GMPC darbuotojų darbo 

vietose. 

 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

 

perduodama 

bendraujant 

tiesiogiai su 

kiekvienu pacientu 

kiek tai leidžia 

galimybės. 

Išdalintų 

lankstinukų apie 

antikorupcinę 

informacija 

skaičius.  

 

13. Privalomos informacijos 
skelbimas VšĮ Akmenės rajono  
GMPC informaciniame stende ir 

internetinėje svetainėje:  

1) informacija apie atsakomybę 

už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus  

2) Informacija, į ką GMPC 

pacientas gali kreiptis susidūrus 

su korupcinio pobūdžio veika, 

(vadovas ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas)  

3) informacija apie GMPC 

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) GMPC vadovo kreipimasis 

raštu į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai  

9) GMPC 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 

1. Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2. IT specialistas 

Nuolat   



pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimo“  

 

 

 

 

14. 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 nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimo“ 

nustatyta tvarka GMPC gavus 

pranešimą apie galimą korupcinę 

veiką 

 

1. Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2. Direktorė. 

Gavus pranešimą 

per 3 darbo dienas  

 

 

15. 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 

įstaigos interneto svetainėje  

 

Asmuo, 

atsakingas  už  

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės  

vykdymą. 

 

Per 10 darbo dienų 

nuo informacijos 

gavimo  

 

 

 

 

 

Parengė: atsakinga už korupcijos prevenciją Dalia Jurkevičienė 

 


