
 

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYJE   

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 m. ATASKAITA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai 

 

1 UŽDAVINYS 

PARENGTI (PATIKSLINTI) KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS  

1. 1.1. Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimas 

(patikslinimas).  Informacijos apie asmenį (komisiją), 

paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

SAM) Korupcijos prevencijos skyriui 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 Nuo 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus  įsakymu 

Nr. V-106 paskirta Antikorupcinė komisija, 

atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą įstaigoje. 

Informacija pateikta SAM Korupcijos prevencijos 

skyriui  

2. 1.2.Parengti ir patvirtinti Šakinės korupcijos 

prevencijos  programą ir jos įgyvendinimo priemonių 

planą. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos nariai 

 

2016 m. spalis Parengta ir patvirtinta įstaigos direktoriaus 2016 

m. spalio 25  d. įsakymu Nr. V- 82 Šakinės 

korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas 2016 – 2019 

metams. 

3. 1.3.Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui ir savivaldybei pateikti įstaigos 

Šakinės   korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo 2016 – 2019 metų  priemonių plano 

kopijas bei informaciją apie asmenis, paskirtus vykdyti 

korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

 

 

Patvirtinus   ar patikslinus 

naują programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą. 

Paskirus naujus asmenis, 

atsakingus už korupcijos 

prevencijos įgyvendinimą 

įstaigoje 

Pateiktos programa ir jos įgyvendinimo  

priemonių plano kopijos SAM Korupcijos 

prevencijos  skyriui ir  Marijampolės 

savivaldybei. 

Pateikti komisijos narių duomenys ir kontaktai 

nepakito. 

 

4. 1.4.Įstaigos interneto svetainėje paskelbti parengtą ar 

patikslintą Šakinės  korupcijos prevencijos programos 

ir jos įgyvendinimo 2016 – 2019 metų  priemonių planą 

bei asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę įstaigoje,  kontaktus. 

Antikorupcijos 

komisijos pirmininkė 

Dalė Besasparienė 

 

 

Patvirtinus   ar patikslinus 

naują programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą. 

 

Įstaigos interneto  svetainėje 

www.marijampolegmps.lt paskelbta  Šakinės 

korupcijos prevencijos programa  ir jos 

įgyvendinimo  prevencijos priemonių planas 2016 

– 2019 metams. 

Paskelbtas antikorupcijos komisijos pirmininko 

http://www.marijampolegmps.lt/


telefonas. 

5. 1.5.Įstaigos interneto svetainėje paskelbti Šakinės 

korupcijos prevencijos  programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano įvykdymo rezultatus 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcijos 

komisijos pirmininkė 

Dalė Besasparienė 

Ataskaitą skelbti kas pusę 

metų, ne vėliau kaip iki 

kito mėnesio 10 d. 

Įstaigos interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt paskelbta informacija 

apie korupcijos prevencijos priemonių plano 

2016-2019 metams įvykdymą už 2016 m. 

 

2 UŽDAVINYS 

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ  

6. 2.1.Vertinti  GMP veiklos sritis, siekiant nustatyti 

konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybę  

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės komisijos 

nariai 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Korupcijos apraiškų įstaigoje nenustatyta. 

PSDF lėšos naudojamos taupiai, racionaliai. 

Mokamos paslaugos (pervežimai, budėjimai 

įvairiuose renginiuose) teikiamos pagal įstaigoje 

patvirtintą tvarką. Patvirtinti  normatyvai 

telefonams, kurui, medikamentams, atlyginimams 

neviršyti. Įstaiga uždelstų įsiskolinimų neturi. 

2016 m. gruodžio mėnesį visiems darbuotojams 

išmokėtos 80% vienkartinės išmokos nuo 

pagrindinio atlyginimo.2016 m. iš Marijampolės 

savivaldybės  biudžeto  skirta 15 tūkst. eurų, už 

kuriuos įsigijome  automatinį krūtinės ląstos 

paspaudėją Lukas 2. Iš įstaigos  sutaupytų pinigų 

įsigijome du naujus B tipo GMP automobilius su 

medicinine įranga. 

7. 2.2.Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, 

įstaigos korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar 

mažinimo plano tvirtinimas. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

Antikorupcijos komisijos 

nariai 

 

Ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo išvados apie 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

pasirašymo 

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar 

mažinimo priemonių planas nepatvirtintas. 

 

3 UŽDAVINYS 

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

 DIDINTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ. 

8. 3.1.Atlikti pacientų anketinę apklausą dėl įstaigos 

teikiamų paslaugų organizavimo ir prieinamumo bei 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

2016 m. IV ketvirtis Atlikta pacientų anoniminė apklausa dėl teikiamų 

paslaugų organizavimo ir prieinamumo bei 

http://www.marijampolegmps.lt/


galimos darbuotojų korupcinės veikos,  pateikti 

apklausos rezultatus įstaigos interneto svetainėje. 

 

 

Antikorupcijos komisijos 

pirmininkė  

Dalė Besasparienė 

galimos įstaigos darbuotojų korupcinės veikos. 

Išanalizavus  apklausos duomenis, nustatyta, kad 

patenkinti ar iš dalies patenkinti  teikiamomis 

paslaugomis apie 90% apklaustųjų. Tačiau 

pastebėta, kad dar pasitaiko atvejų, kuomet 

pacientams atrodo, jog darbuotojai provokuoja 

juos atsilyginti už suteiktas paslaugas. Todėl 2016 

m gruodžio 6 d. įstaigoje vyko mokymai 

korupcijos prevencijos tema, parengta eilė lokalių 

įstaigos dokumentų, su kuriais pasirašytinai 

supažindinti visi darbuotojai. 

Atlikta anoniminė tiekėjų apklausa, siekiant 

išsiaiškinti galimos korupcijos apraiškas įstaigoje.  

Anketinių apklausų rezultatai paskelbti įstaigos 

interneto svetainėje  

www.marijampolegmps.lt  bei supažindinti 

darbuotojai. 

 

9. 3.2.Įstaigos interneto svetainėje skelbti  metines 

įstaigos veiklos ir suteiktų paslaugų pacientams 

statistinius duomenis. 

 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcijos komisijos 

pirmininkė 

Dalė Besasparienė 

Vieną kartą metuose Metinės veiklos ataskaita bus pateikta įstaigos 

interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt 

 

10. 3.3.Paskelbti  darbuotojų elgesio kodeksą ir kitus 

lokalius dokumentus įstaigos interneto svetainėje ir 

įstaigos informaciniuose stenduose. 

 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcijos komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

2016 m. lapkritis Įstaigos interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt, 

įstaigos informaciniuose stenduose  paskelbta: 

1.Naujos redakcijos darbuotojų elgesio kodeksas. 

2.Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės. 

11. 3.4. Parengtą  darbuotojams kovos su korupcija 

prevencijos atmintinė 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 Paskelbta įstaigos informaciniuose stenduose. 

 

4 UŽDAVINYS 

UŽTIKRINTI VIEŠUMĄ IR INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE GMP TARNYBOS TEIKIAMAS PASLAUGAS 

12. 4.1.GMPS skelbimo lentoje, interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt skelbti informaciją apie 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

Pasikeitus mokamų 

paslaugų įkainiams, 

Įstaigos interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt ir informaciniuose 

http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/


GMP veiklą, teikiamas nemokamas (apmokamas PSDF 

lėšomis)  ir mokamas greitosios medicinos pagalbos  

paslaugas bei mokamų paslaugų įkainius ir kitą 

informaciją. 

 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

informaciją paskelbti 

nedelsiant 

stenduose paskelbta informacija: 

1.Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų 

sprendimo tvarkos aprašas. 

2.Vaistinių preparatų ir medicininių priemonių 

reklamuotojų vizitų organizavimo tvarkos 

aprašas. 

3.Mokamų paslaugų tvarkos aprašas. Paskelbti 

mokamų paslaugų įkainiai. 

 

5 UŽDAVINYS 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 

13. 5.1. Peržiūrėti darbuotojų pareigų instrukcijas ir, esant 

būtinybei, įtraukti naujas svarbias antikorupciniu 

požiūriu nuostatas. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

2016-2019 m. Peržiūrėtos pareigų instrukcijos. 

14. 5.2.Įstaigos darbuotojų 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. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

Ne rečiau kaip vieną kartą 

per metus (apimant visus 

darbuotojus) 

Visi įstaigos darbuotojai (100%) pasirašytinai 

supažindinami su lokaliais įstaigos dokumentais. 

Įstaigoje mokymai vyko 2016 m. gruodžio 6 d. 

Parengus naujus lokalius įstaigos dokumentus, 

darbuotojai supažindinami ir kiekvienoje 

pamainoje budėjimo metu. 

15. 5.3. Naujai įsidarbinusių įstaigos  darbuotojų 

supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

Kasmet iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Mokymų skaičius- 2. Įstaigoje 2016 m. įdarbinti 2 

nauji darbuotojai, kurie supažindinti su darbuotojų 

elgesio kodeksu (100 proc.). 

16. 5.4.Įstaigos darbuotojus supažindinti su Šakinės 

korupcijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planu 2016 – 2019 metams. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

2016 m. spalio mėn. Visi  įstaigos darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su  Šakinės korupcijos programa ir 

jos įgyvendinimo priemonių planu 2016 – 2019 

metams. (100 proc.). 

 

6 UŽDAVINYS 

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ, ĮSTAIGOJE SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ 

17. 6.1. Antikorupcinės aplinkos įstaigoje sukūrimas ir 

įdiegimas 

Įstaigos direktorius 

 

2019 m. gruodis Kuriama ir diegiama antikorupcinė aplinka 

įstaigoje. 



Antikorupcinės 

komisijos nariai 

18 6.2.Gavus pranešimą apie įstaigos darbuotojų galimai 

nusikalstamą veiką, nedelsiant informuoti įstaigos 

direktorių 

Antikorupcijos 

komisijos nariai 

Gavus pranešimą ar 

skundą. 

Pranešimų nebuvo. 

19. 6.3.Viešai nagrinėti gautus skundus, pareiškimus dėl 

galimų korupcinio pobūdžio veikų. 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

Gavus pranešimą ar 

skundą. 

Pareiškimų ar skundų nebuvo. 

 

7 UŽDAVIMYS 

REMTI ĮSTAIGĄ , ĮDIEGTI PARAMOS FONDĄ 

20. 7.1. Įstaigos  darbuotojų elgesio kodekso papildymas 

nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą.  

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą 

nustatymas. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

iki 2016 m. gruodžio 31 

d. 

Įstaigos  darbuotojų elgesio kodeksas papildytas 

nuostata, draudžiančia versti pacientus remti 

įstaigą. 

 

8 UŽDAVINYS 

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ 

21. 8.1.Skelbti įstaigos interneto svetainėje bei įstaigos 

informaciniuose  stenduose telefonus, kur kreiptis 

susidūrus su galimomis korupcijos apraiškomis 

įstaigoje. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

Nuolat Paskelbta informacija įstaigos interneto svetainėje  

www.marijampolegmps.lt 

bei įstaigos informaciniuose stenduose 

(Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos GMP 

budinčių brigadų buveinėse). 

 

9 UŽDAVINYS 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS 

22. 9.1.Įstaigos direktoriaus kreipimasis į pacientus, kad 

įstaigoje korupciniai reiškiniai netoleruojami bei STT 

filmukai antikorupcine tema. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

2016-2019 m. Paskelbta informacija įstaigos interneto svetainėje  

www.marijampolegmps.lt ir informaciniuose 

stenduose 

23. 9.2.GMPS skelbimo lentoje, interneto svetainėje  

paskelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, 

pastebėjęs  korupcijos apraiškas įstaigoje bei netinkamą 

darbuotojų elgesį. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

2016-2019 m. Paskelbta informacija įstaigos interneto svetainėje  

www.marijampolegmps.lt ir informaciniuose 

stenduose. 

 

 

http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/


24. 9.3.Privalomos informacijos įstaigos informaciniame 

stende ir įstaigos interneto svetainėje skelbimas: 

9.3.1. Informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

9.3.2. Informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

9.3.3 .Informacija, į ką įstaigoje pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (direktorius  ar 

asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas); 

9.3.4. Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną 

(nurodomas telefono numeris; 

9.3.5. Informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004); 

9.3.6.Informacija apie STT  „karštosios linijos“ 

telefoną (+370 5 266 3333); 

9.3.7. Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt); 

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

skelbimas; 

9.3.9. Įstaigos direktoriaus  kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai; 

9.3.10. Privalomos informacijos įstaigos visų GMP 

budinčių postų buveinių  informaciniuose stenduose 

skelbimas. 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

2016-2019 m. Paskelbta įstaigos interneto svetainėje  

www.marijampolegmps.lt ir  

informaciniuose stenduose 

 

 

 

10 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

25. 

 

10.1.Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM 

Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas 

Įstaigos direktorius 

Alvydas Dirsė 

 

Gavus pranešimą per 3 Pranešimų įstaigos direktoriui apie galimai 

mailto:korupcija@sam.lt
http://www.marijampolegmps.lt/


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 ASPĮ gavus pranešimą 

apie galimą korupcinę veiką  

Antikorupcinės 

komisijos pirmininkė-

Dalė Besasparienė 

darbo dienas korupcinio pobūdžio veikas negauta. 

 

    


