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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS 

STOTIES ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

2016-2019 METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – VšĮ 

Marijampolės GMP stotis) korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu  

Nr. V-1433 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015 – 2019 m. 

programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo 

tvarkos patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos 

veiklą. 

2. Programa įgyvendinama pagal programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

3. VšĮ Marijampolės GMP stotyje už korupcijos prevenciją atsakingas direktorius. 

4. Už šios programos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas Antikorupcinės komisijos 

pirmininkas. 

5. Korupcijos prevencijos komisijos nariai turi teisę gauti: reikalingą informaciją iš įstaigos 

administracijos, kviestis į posėdžius Įstaigos Slaugos tarybą, Etikos komisijos narius, pamainų 

vyresniuosius slaugytojus ir vairuotojus, bendradarbiauti su kitomis gydymo įstaigomis dėl 

informacijos keitimosi antikorupciniais klausimais, tikrinti gautus skundus ar žiniasklaidoje bei 

kitose informavimo priemonėse skelbiamų faktų apie įstaigos nusižengimą įstatymams ar kitiems 

teisės aktams teisingumą. Korupcijos prevencijos komisija turi teisę gauti informaciją apie 

vykdomus viešuosius pirkimus, dalyvauti Pirkimo komisijos posėdžiuose, naudotis kitomis 

teisėmis, neprieštaraujančiomis teisės aktų reikalavimams. 

6. Programoje vartojamos sąvokos: 

6.1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, 

neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas 

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. 

6.2.Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai 

tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta 

administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.  

6.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko 

kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo 

administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims 

naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas 

oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, 
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neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 

turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama 

kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

6.4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistema, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

6.5. Valstybės ar savivaldybės įstaiga (toliau – įstaiga) – valstybės ar savivaldybės 

institucija ar įstaiga, taip pat viešoji įstaiga, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar savivaldybės 

institucija ar įstaiga. 

6.6. Įstaigos vadovas – valstybės tarnautojas, konkurso būdu  priimtas vadovauti įstaigai, taip 

pat viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, 

vadovas. 

6.7.Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją 

ir kontrolę VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotyje. 

7. Įstaigoje programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – 

priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos 

sistemos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių 

korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį 

interesą. 

8. Programa įgyvendinama sėkmingai, jei Programos iškeltiems uždaviniams įgyvendinti 

aktyviai dalyvauja visuomenė, įstaiga organizuoja anketinę pacientų bei tiekėjų anoniminę 

apklausą. 

9. Programa grindžiama korupcijos prevencija, GMP stoties darbuotojų antikorupciniu 

švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir 

sąlygas. 

10. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS RIZIKOS ĮSTAIGOJE ATLIKIMO ANALIZĖS PRIELAIDOS 

 

11. Įstaigoje vidinė korupcijos rizikos pasireiškimo analizė neatliekama remiantis sekančiais 

kriterijais, kurių įstaiga neatitinka: 

11.1. įstaigos pagrindinės funkcijos neapima kontrolės ar priežiūros vykdymo; 

11.2. visų įstaigos darbuotojų (tame tarpe ir įstaigos vadovo) funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti; 

11.3. įstaigos veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ir apribojimu; 

11.4. įstaiga nepriima  įstaigos įstatų, struktūros, nenustato darbo užmokesčio ir 

medikamentams fondo dydžio, mokamų paslaugų, kurios nefinansuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, 

apmokėjimo,  ilgalaikio turto pardavimo. Šiems sprendimams priimti reikia Marijampolės 

savivaldybės, kaip įstaigos steigėjo, patvirtinimo; 

11.5. įstaiga nenaudoja valstybės ar tarnybos paslapties sudarančios informacijos; 

12. Įstaiga taip pat neatitinka kitų, specifinių korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje: 

12.1. įstaigoje pacientams neteikiamos stacionarinės paslaugos pacientams, jiems neskiriami 

vaistai ilgalaikiam vartojimui, nerašo receptinių vaistinių preparatų, neskiria gydymo; 
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12.2. įstaigos mokamos paslaugos pacientams  (fiziniams asmenims) teikiamos tik už 

pervežimus  ar budėjimą renginiuose pagal patvirtintą įkainį. Mokamos  paslaugos  teikiamos pagal 

įstaigoje patvirtintą tvarką. Jokių kitų mokamų paslaugų įstaiga neteikia. 

12.3. vaistiniai preparatai ir kitos slaugos priemonės perkamos taikant viešųjų pirkimų 

taisykles.  

 

III SKYRIUS 

GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDOS 

 

13. Socialinės. Palyginti žemas pragyvenimo lygis ir neužtikrintumas savo ateitimi, neleidžia 

mažinti korupcijos lygio valstybėje ir sveikatos sistemoje, skatina pakantumą kyšio davimo ir 

ėmimo tradicijoms bei pakantumą korupcijai. 

14. Ekonominės. Palyginti maži darbuotojų atlyginimai, kurių dydžio santykis su kitų 

valstybinių sričių ir valstybės tarnautojų atlyginimų dydžiu nėra aiškiai iškomunikuotas. Gaunamas 

atlyginimas neužtikrina oraus pragyvenimo lygio ir skatina ieškoti papildomų pajamų. Dažnai 

sveikatos sistemos išteklių ir jos darbuotojų darbo laiko ir sąnaudų sąskaita sprendžiamos ne tik 

sveikatos, bet ir socialinės  (vienišų žmonių, aiškios slaugos politikos nebuvimo, alkoholizmo, kaip 

socialinio reiškinio) problemos. 

15. Teisinės. Teisės aktų kokybės trūkumai, tam tikrais atvejais lemiantys jų kolizijas, 

dviprasmybes, gali sudaryti prielaidas įstaigos darbuotojams piktnaudžiauti savo pareigomis, 

sudaryti dirbtines kliūtis įstaigos pacientams ir kitiems asmenims įgyvendinti savo teisėtus 

interesus. Taip pat trukdo aiškių ir vieningų kokybės sistemų ir reglamentų, kontrolės sistemų, 

teisinių procedūrų bei priemonių stoka, darbo santykių reglamentavimo netobulumas ir 

nelankstumas, kai kurių pareigybių darbuotojų profesinių elgesio kodeksų nebuvimas. 

16. Vadybinės. Įstaiga ir jos  veikla  atspindi pačios sveikatos sistemos struktūros 

sudėtingumą ir trūkumus. Pati įstaiga pavaldi steigėjui – Marijampolės savivaldybės tarybai, tačiau 

už veiklą atsako ir steigėjui, ir sveikatos apsaugos ministerijai ir valstybinei ligonių kasai. Toks 

įstaigos išorinis  valdymo ir kontrolės mechanizmas lemia per didelį biurokratizmą, perteklinius 

reikalavimus ir draudimus, procedūrų vilkinimą. Atsižvelgiant į veiklos atskirus aspektus, 

pasiskirsto per kelis atsakomybės teikimo lygius. 

17. Politinės. Nepakankamai aiškus santykis tarp sveikatos apsaugos ir socialinės politikos, 

nėra atsakomybės pasidalijimo, todėl sveikatos išteklių sąskaita sprendžiamos socialinės problemos. 

18. Visuomenės pilietiškumo stoka. Pati visuomenė (remiantis apklausomis) toleruoja ir 

palaiko korupciją, nes dažnai neturi aiškaus supratimo kas yra korupcija ir kuo ji pasireiškia, pati 

visuomenė dažnai neturi aiškaus požiūrio į korupciją, o kartais jos požiūris yra neapibrėžtas ir 

prieštaringas. Dažnas ir visuomenės narių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.  

19. Specifinės. Sveikatos priežiūros specialistų trūkumas, mažas atlyginimas lemia profesijos 

ar darbovietės keitimą, viešieji pirkimai, nenustatyta įstaigos vadovo reali atsakomybė už tai, kad jo 

įstaigos darbuotojai netinkamai vykdo savo pareigas. 

20. Kitos prielaidos. Politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka bei politinės valios 

nepakankamumas, nesilaikymas vieningos valstybės strategijos, nesusikalbėjimas institucijų, 

neapibrėžtumas,  kelia sumaištį, nepasitikėjimą, chaosą įgyvendinant nustatytus reikalavimus. 
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IV SKYRIUS 

GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS 

 

21. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos 

įstaigoje pasekmės: 

21.1. gali sumažėti įstaigos vykdomos veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų paslaugų 

kokybė bei prieinamumas; 

21.2. gali atsirasti socialinė įtampa, kuri sumažintų pasitikėjimą pačia įstaiga ir visa sveikatos 

apsaugos sistema; 

21.3. gali sumažėti įstaigos pacientų, jų atstovų ir kitų visuomenės narių bei kitų organizacijų 

pasitikėjimas kaip pačia įstaiga, taip ir visomis sveikatos priežiūros įstaigomis; 

21.4. gali pablogėti  administravimo kokybė, atsirasti nesąžiningų korumpuotų įstaigos 

darbuotojų ryšių su prekių ir paslaugų tiekėjais; 

21.5. gali atsirasti kyšininkavimo galimybė. 

22. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, 

galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones. 

 

V SKYRIUS 

PROGRMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

23. Korupcijos programos tikslas -  išsiaiškinti ir šalinti korupcijos  GMP stotyje 

prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę GMP stoties administracijos ir kitų darbuotojų 

veiklą. 

24. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

įgyvendinant Programos įgyvendinimo priemonių planą ir siekiant, kad visos lėšos, skiriamos 

įstaigai, būtų naudojamos efektyviai ir racionaliai pagal paskirtį, kad GMP stoties teikiamos 

paslaugos būtų kokybiškos, skaidrios ir prieinamos visiems asmenims, taip pat poveikis įstaigos 

darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, įgyvendinti kitas 

teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones. 

25. Programos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:  

25.1.vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą 

numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos įstaigoje programos priemonių įgyvendinimą; 

25.2.nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti 

ir plisti, teikti konkrečius siūlymus darbo organizavimui; 

25.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą; 

25.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, nustatytus korupcijos atvejus paviešinti, 

įtraukti   į korupcijos prevenciją visuomenę; 

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

patikrinimus; 

25.6.visokeriopai ginti pacientų ir įstaigos darbuotojų teises ir laisves bei nepažeisti 

nekaltumo prezumpcijos; 

25.7. sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą. 

25.8.siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programos nuostatas, tikslinga 

paskirti asmenis, kuriems pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

26. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės: 

26.1. korupcijos rizikos analizė įstaigoje; 
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26.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas; 

26.3. įstaigos darbuotojų mokymas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimą įstaigoje; 

26.4. įstaigos internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie įstaigos veiklą, Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo programą, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, 

kuriuo asmenys, nurodę savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, galėtų  pranešti apie 

darbuotojų netinkamą elgesį ir aplaidumą, galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla; 

26.5. tirti pareiškimus, skundus dėl galimų korupcijos veikų, išsamiai analizuoti įtarimus dėl 

galimos darbuotojų korupcinio pobūdžio veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; 

26.6. skatinti glaudesnį ir skaidresnį įstaigos ir darbuotojų bei gyventojų bendradarbiavimą, 

siekiant ugdyti nepakantumą korupcijai. 

27. Korupcijos rizikos analizė: 

27.1. įstaigoje korupcijos analizę atlieka direktoriaus įsakymu patvirtinta Antikorupcijos 

komisija; 

27.2. GMP stotis pagal nustatytas savo veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, parengia konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir 

paskiria asmenis, atsakingus už šių priemonių vykdymą. Įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka 

atlieka įstaigos direktorius; 

27.3.įstaigos veiksmų seka, nustatant pasireiškimo tikimybę, išdėstyta Programos priede 

Programos įgyvendinimo plane. 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

28. Korupcijos prevencijos programa siekiama tokių rezultatų: 

28.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

28.2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

28.3. pagerinti korupcijos prevencijos GMP stotyje organizavimą; 

28.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. 

29. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

29.1.atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 

29.2.atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas tam tikrose įstaigos veiklos srityse, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

29.3.įvykdytų veiksmų plano priemonių skaičius; 

29.4.neįvykdytų veiksmų plano priemonių skaičius; 

29.5.antikorupciniuose mokymuose ir renginiuose  dalyvavusių asmenų skaičius; 

29.6.anoniminių ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis; 

29.7.kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimas (procentais) pagal atliekamas visuomenės 

nuomonės apklausas - laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga ir programos įgyvendinimo rodikliu. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30.Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos 

vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai. 

31. Korupcinė prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau. 

__________________ 


