
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLUNGĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-09-30 

 

1 UŽDAVINYS 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS IR TIKSLINIMAS, 

ASMENS,  ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ,  PASKYRIMAS 

Eil. 

Nr.  

 

 

Priemonių pavadinimas 

 

        

          Vykdytojai  

 

Įvykdymo 

terminas 

 

 

Informacija apie 

priemonės įvykdymą 

 

1.  Įstaigos korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2019 m. 

priemonių plano pateikimas savivaldybei ir SAM korupcijos 

prevencijos skyriui 

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

 

Pateikti nurodyti 

dokumentai 

2.  Paskelbti  informaciją apie asmenį,  paskirtą vykdyti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, kontaktus duomenis interneto svetainėje 

www.plungesgmp.lt 

 

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą ir 

svetainės administratorius 

 

 2019 m. 

gegužės mėn. 

 

Paskelbta nurodyta 

informacija 

 

2 UŽDAVINYS 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 

3.  Įstaigos veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti korupcijos rizikos 

veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtį 

2019 metų III ketvirtį 

bus atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas viešųjų 



 pirkimų organizavimo ir 

vykdymo srityje 

 

4.  Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, įstaiga tvirtina korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo planą 

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

 

Ne vėliau, kaip 

10 dienų nuo 

išvados apie 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

nustatymą 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nebuvo  

nustatyta 

 

5.  Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir 

spręsti klausimus dėl programos įgyvendinimo priemonių plano 

papildymo (pakeitimo) 

Direktorius ir  atsakingas 

asmuo už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės 

vykdymą 

 

Gavus 

pasiūlymus  

 Gautų pasiūlymų   

nebuvo 

3 UŽDAVINYS 

DIDINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ 

6.  Įstaigos darbuotojų elgesio  kodekso skelbimas įstaigos interneto 

svetainėje, bei įstaigos informaciniuose stenduose 

Atsakingas asmuo  už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą ir 

svetainės administratorius 

 

Nuo 2018 m. ir 

nuolat 

Įstaigos darbuotojų 

elgesio kodeksas 

skelbimas įstaigos 

interneto svetainėje, bei 

įstaigos informacijos 

stenduose 

7.  VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos  finansinės ir veiklos 

ataskaitų skelbimas įstaigos internetinėje svetainėje 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą ir 

svetainės adminitratorius 

 

Kasmet per 14 

darbo dienų 

(savivaldybės 

tarybai pritarus 

įstaigos 

finansinei ir 

veiklos 

ataskaitai) 

Paskelbta ataskaita 

 

4 UŽDAVINYS 

DIDINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ 



8.  Įstaigos interneto svetainėje viešinti mokamų paslaugų įkainius ir 

galimybe šia paslauga pasinaudoti  

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą ir 

svetainės administratorius 

 

 

 Nuo 2018 m.  

ir nuolat 

Įstaigos interneto 

svetainėje skelbiama 

informacija apie 

mokamų paslaugų 

įkainius  

 

5 UŽDAVINYS 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 

9.  

Darbuotojų mokymai vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

asmens sveikatos priežiūros  įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio veika, elgesio taisyklių patvirtinimo‘ ir įstaigos 

direktoriaus 2018-12-31  įsakymu  Nr. V-26 „Dėl darbuotojų  

susidūrusių  su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklės“ 

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

 

Ne rečiau, kaip 

vieną kartą per 

metus, 

supažindinant 

ir naujai 

priimtus 

darbuotojus 

 

Planuojama darbuotojus 

papildomai supažindinti 

per 2019 m.  

 

6 UŽDAVINYS 

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOS SKAIDRUMĄ 

10.   

Ne mažiau kaip 80 %  vaistų  nupirkta per CPO LT 

 

Viešųjų pirkimų 

vykdytojas 

 

 

Iki 2019 m. 

spalio mėn. 

 

Pirkimai skelbiami per 

CPO  

7 UŽDAVINYS 

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS 

11.  Privalomos informacijos  įstaigos interneto svetainėje skelbimas: 

1.) Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 

2.) Informacija į ką pacientai įstaigoje gali kreiptis susidūrę su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (asmens,  atsakingo už korupcijos 

prevenciją telefonas); 

1. 3.) Informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono 

numeris); 

2. 4.) Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66 004); 

3. 5.) Informacija apie STT pasitikėjimo telefoną (+370 5 266 3333); 

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą ir 

svetainės administratorius 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Paskelbta visa 

informacija įstaigos 

interneto svetainėje 

 



4. 6.) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt); 

5. 7.) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt); 

6. 8.) Įstaigos 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 įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“; 

7. 9.) Įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami 

neoficialūs mokėjimai. 

8.  

 

12. 9. Informacijos apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros 

paslaugų skelbimas įstaigos interneto svetainėje www.plungesgmp.lt 
10.  

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą  ir 

svetainės administratorius 

 

 

Nuolat 

Įstaigos interneto 

svetainėje paskelbta 

informacija apie 

valstybės lėšomis 

apmokamas sveikatos 

priežiūros paslaugas 

8 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 

13. Specialiųjų tyrimų tarnybos ir sveikatos apsaugos ministerijos 

korupcijos prevencijos skyriaus informavimas apie sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl  asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka įstaigoje 

gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą 

 

 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

 

 

Gavus 

pranešimą per 5 

darbo dienas 

 

Per 2019 m. pirmą 

pusmetį pranešimų 

nebuvo gauta 

14. Informacijos apie 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 interneto 

svetainėje  

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą ir 

svetainės administratorius 

 

Per 10 dienų 

nuo 

informacijos 

gavimo  

 

Per 2019 m. pirmą 

pusmetį pranešimų 

nebuvo gauta 

9 UŽDAVINYS 

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 

15. Bendradarbiavimas su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymo klausimais 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

Nuolat Gauta metodinė pagalba 

mailto:korupcija@sam.lt
mailto:pranešk@stt.lt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrolės vykdymą 

 

16. Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti 

įstaigos direktorių 

Atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą 

 

Nuolat Gauta metodinė pagalba 


