
 1 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  

MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

 2018 M. ATASKAITA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo kriterijai 

 

1 UŽDAVINYS 

PARENGTI (PATIKSLINTI) KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS  

 

1. 1.1. Patikslinti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

 Antikorupcinės 

komisijos nariai 

Pasikeitus teisės 

aktams 

Įstaigos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d.  įsakymu Nr. V-82 

patvirtinta nauja  Korupcijos prevencijos 2016-2019 m. programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas. Programos patikslinimų nebuvo. 

Informacija paskelbta įstaigos interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt 

 

2. 1.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui pateikti įstaigos  patikslinto  

Korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo 2014 – 2016 metų  priemonių 

plano kopijas bei informaciją apie asmenis, 

paskirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

Patikslinus ar 

patvirtinus naują 

programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą. 

Paskirus naujus 

antikorupcijos 

komisijos narius 

už korupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimą 

įstaigoje. 

Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo  priemonių 

plano pakeitimų nebuvo. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planas pateiktas SAM ir Marijampolės savivaldybei. 

2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-106 patvirtinta 

Antikorupcijos komisijos sudėtis.  

2018 m. lapkričio mėnesį Antikorupcijos komisijos pasikeitė sudėtis, 

sumažėjo vienu asmeniu. Naujas narys netvirtinamas. SAM 

informuota. 

Informacija paskelbta įstaigos interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt 

 

 

 

3. 1.3.Įstaigos interneto svetainėje paskelbti 

Korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo 2016 – 2019 metų  priemonių 

planą ir asmenų, atsakingų už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę,  kontaktus. 

www.marijampolegmps.lt 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

Papildžius ar 

atnaujinus  

programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą 

 

Paskelbta informacija įstaigos interneto puslapyje 

www.marijampolegmps.lt 

Papildžius ar atnaujinus programą, bus paskelbta nedelsiant. 

 

 

http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
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2 UŽDAVINYS 

ĮVERTINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKĄ) 

4. 2.1. Nustatyti GMP veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė  

Antikorupcinės 

komisijos nariai 

2018 m. rugsėjis Direktoriaus įsakymu patvirtintos veiklos sritys, kuriose galimas 

korupcijos pasireiškimas. 2018 m. rugsėjo mėn. atliktas veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimas. 

5. 2.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui pateikti atlikto veiklos srities 

įvertinimo dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės medžiagą. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

2018 m. rugsėjis Atlikto veiklos sričių įvertinimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

medžiaga Sveikatos apsaugos ministerijai nebuvo pateikta. Teikiama 

kartu su 2018 m. ataskaita 

6. 2.3. Pateikti  steigėjui įstaigos vadovo pasirašytą 

atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje 

tikimybės įvertinimo medžiagą. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

2018 m. rugsėjis  2018 m. rugsėjo mėn. atlikus veiklos sričių įvertinimo dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės, analizės medžiaga pateikta  Marijampolės 

savivaldybei. 

7. 2.4.Įstaigoje, atlikus korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti 

nustatytų  neatitikimų šalinimo priemonių planą, 

nurodant asmenis, atsakingus už priemonių 

vykdymą. 

Įstaigos 

direktorius 

Alvydas Dirsė 

Parengus 

korupcijos 

pasireiškimo 

įstaigoje 

tikimybės 

įvertinimo 

medžiagą 

Korupcinio pobūdžio pažeidimų nenustatyta, tačiau nustatytas darbo 

drausmės pažeidimo atvejis, kuris turėjo platų atgarsį spaudoje ir 

televizijoje. Imtasi prevencinių priemonių, patvirtintas darbuotojų 

drausminimo planas.  

Įstaigoje reikalinga sudaryti sutartį dėl juridinių paslaugų bei įdarbinti 

viešųjų pirkimų  specialistą, nes trūkstant atsakingų darbuotojų, 

persipina pareigos, atsakomybės ir kontrolė. 

Siekiant išvengti korupcinio pobūdžio veikų, darbuotojams nuolat 

primenama apie atsakomybę už netinkamą elgesį, patvirtintos tvarkos 

korupcijos prevencijos tema. 

2018 spalio mėn. atliekant pacientų ir jų artimųjų apklausa dėl 

teikiamų GMP paslaugų kokybės, vienas iš klausimų buvo dėl galimo 

netinkamo darbuotojų elgesio skatinant atsilyginti už suteiktas 

paslaugas.Taip pat atlikta anoniminė tiekėjų apklausa dėl galimų 

korupcinio pobūdžio apraiškų įstaigoje. Apklausų rezultatai patalpinti 

įstaigos internetinėje svetainėje www.marijampolegmps.lt 

3 UŽDAVINYS 

VERTINTI ANTIKORUPCINIŲ POŽIŪRIU RENGIAMŲ TVARKŲ, PROCEDŪRŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ SANTYKIUS, KURIUOSE YRA GALIMA 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

8. 3.1.Atlikti naujų ir anksčiau parengtų tvarkų, 

procedūrų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių 

įstaigos veiklą, vertinimą antikorupciniu 

Antikorupcijos 

komisijos nariai 

Parengus naujos 

tvarkos projektą. 

Anksčiau 

Patikrinta kaip laikomasi įstaigoje patvirtintų tvarkų. Vienas iš jų dėl 

mokamų paslaugų teikimo pacientams. Pažeidimų nenustatyta. 

Patvirtinti tarnybinių telefonų, kuro normų, tarnybinio automobilio 

http://www.marijampolegmps.lt/
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požiūriu. parengtų įstaigos 

veiklą 

reglamentuojančių 

tvarkų aprašų 

vertinimas  

2018 m. rugsėjis 

ridos  nustatyti limitai neviršyti. 

Įstaiga ilgalaikių įsiskolinimų neturi. Finansinis rezultatas teigiamas. 

2018 m. kartu su gruodžio mėn. darbo užmokesčiu, išmokėtos visiems 

darbuotojams 80% dydžio vienkartinės išmokos nuo pagrindinio 

atlyginimo. 

4 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE ASMENIS, PRIPAŽINTUS PADARIUS KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS, PATRAUKTUS ADMINISTRACINĖN AR 

DRAUSMINĖN ATSAKOMYBĖN UŽ SUNKIUS TARNYBINIUS NUSIŽENGIMUS 

9. 4.1. Informuoti Valstybės tarnautojų registrą 

apie asmenis, dirbančius įstaigoje ir padarius 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip 

pat patrauktus drausminėn ar administracinėn 

atsakomybėn už sunkius tarnybinius 

nusižengimus, pažeidus reikalavimus, siekiant 

sau ar kitiems asmenims neteisėtų pajamų ar 

privilegijų 

Antikorupcijos 

komisija 

Per 14 dienų nuo 

galutinio teismo 

nuosprendžio 

priėmimo; 

patraukus 

administracinėn ar 

drausminėn 

atsakomybėn už 

sunkius 

tarnybinius 

nusižengimus. 

Asmenų, padariusių korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, 

nenustatyta.  

10. 4.2 Pateikti informaciją Sveikatos apsaugos 

ministerijos korupcijos prevencijos skyriui apie 

pateiktus pranešimus Valstybės tarnautojų 

registrui apie įstaigoje dirbančius asmenis, 

pripažintus padarius ar patrauktus drausminėn 

atsakomybėn  už korupcinio pobūdžio veikas 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė 

Dalė 

Besasparienė 

Per 5 darbo dienas 

nuo pranešimo 

pateikimo 

Valstybės 

tarnautojų 

registrui 

Nusikalstamų veikų nenustatyta 

5 UŽDAVINYS 

UŽTIKRINTI VIEŠUMĄ IR INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE GMP TARNYBOS TEIKIAMAS PASLAUGAS, SKELBTI INFORMACIJĄ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

11. 5.1.GMPS skelbimo lentoje, interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt 

pateikti  informaciją apie mokamas ir 

nemokamas paslaugas 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

Nuolat Pateikta informacija apie teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas 

GMPS skelbimo lentoje, interneto svetainėje www.marijampolegmps.lt 

Viešai įstaigoje ir interneto puslapyje paskelbta informacija apie 

mokamų paslaugų įkainius. 

 5.2. Atlikti pacientų anketinę apklausą dėl 

įstaigos teikiamų paslaugų organizavimo bei 

prieinamumo, pateikti apklausos rezultatus 

įstaigos interneto svetainėje. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

Vieną kartą  

metuose 

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę pacientams, labai svarbi 

jų nuomonė ar teikiamos paslaugos pateisina jų lūkesčius. 

2018 m. spalio mėn.  atlikta gyventojų anoniminė apklausa dėl 

teikiamų paslaugų kokybės. Apklausos rezultatai paskelbti įstaigos 

http://www.marijampolegmps.lt/
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internetiniame puslapyje www.marijampolegmps.lt. 

 5.3.GMPS skelbimo lentoje, interneto svetainėje  

paskelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, 

pastebėjęs  korupcijos apraiškas įstaigoje bei 

netinkamą darbuotojų elgesį. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

Nuolat patikslinti Pateikta informacija įstaigos informaciniuose  stenduose  ir įstaigos 

interneto svetainėje www.marijampolegmps.lt 

Internetiniame puslapyje patalpinti video klipai  antikorupcine tema bei 

direktoriaus kreipimasis į pacientus. 

Pagal galiojančius teisės aktus naujai pertvarkytas įstaigos  internetinis 

puslapis. 

 5.4.Įstaigos interneto svetainėje 

www.marijampolegmps.lt paskelbti  Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė dalė 

Besasparienė 

Atlikus 

Korupcijos 

programos ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

patikslinimus. 

Įstaigos interneto svetainėje paskelbta: 

1.Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planas. 

2.Skelbiama Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

ataskaita. 

6 UŽDAVINYS 

GMPS DARBUOTOJŲ MOKYMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

12. 6.1. Peržiūrėti darbuotojų pareigų instrukcijas ir, 

esant būtinybei, įtraukti svarbias antikorupciniu 

požiūriu nuostatas 

Antikorupcijos 

komisija 

Esant poreikiui Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos visų darbuotojų pareiginės 

instrukcijos, reglamentuojančios pareigas, kompetencijas ir 

atsakomybes. 

 6.2.Gavus pranešimą apie nusikalstamą veiką, 

nedelsiant informuoti įstaigos vadovą 

Antikorupcijos 

komisija 

Gavus pranešimą 

ar skundą. 

Pranešimų negauta. 

 6.3. Viešai nagrinėti gautus skundus, 

pareiškimus dėl galimų korupcinio pobūdžio 

veikų. 

Antikorupcinės 

komisijos 

pirmininkė Dalė 

Besasparienė 

Gavus pranešimą 

ar skundą. 

Gautas skundas dėl darbuotojos darbo drausmės pažeidimo. Skundas 

pasitvirtino. Atliktas tyrimas, patvirtintas prevencinių priemonių 

planas. 

13. Darbuotojų mokymai Antikorupcijos 

komisijos nariai 

Nuolat Įgyvendintos priemonės įstaigoje: patvirtintas darbuotojų elgesio 

kodeksas; darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklės,  Nulinės tolerancijos korupcijai 

politika ir t.t.. Kasmet vykdoma  pacientų ir jų artimųjų anoniminė 

apklausa dėl GMP paslaugų kokybės bei darbuotojų galimos 

korupcinio pobūdžio veikų įstaigoje. 

Pateikta informacija įstaigos informaciniuose  stenduose  ir įstaigos 

interneto svetainėje www.marijampolegmps.lt 

Įrengtas stendas korupcijos prevencijos klausimais. Informacijos 

stende, internetiniame puslapyje išplatinta informacija, raginanti 

pacientus už suteiktą GMP paslaugą atsidėkoti šypsena ir geru žodžiu, 

rankos paspaudimu ir neoficialiais mokėjimais nežeminti medikų 

orumo, patalpinti video klipukai.  

http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
http://www.marijampolegmps.lt/
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2018 m. vasario 22 d. įstaigoje vyko antikorupcinio švietimo paskaita 

tema „Antikorupcijos prevencija sveikatos priežiūros sektoriuje“.Pasitą 

skaitė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnubos Kauno 

valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė. Trys įstaigos 

darbuotojai dalyvavo 4 val. SAM organizuotuose mokymuose tema 

„Mokymai korupcijos prevencijos klausimais“- I dalis. 

 .   

Direktorius         Alvydas Dirsė  

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkė (vyr. slaugos administratorė)     Dalė Besasparienė

         

     

 


