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VšĮ Šiaulių Greitosios medicinos pagalbos stoties 2016 m. pirmojo pusmečio korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 

Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis 
jiems suteiktų įgaliojimų, nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau 
ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. 

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, 
demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, stabdantis 
ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir 
visuomenės moralei. 

Korupcijos prevencijos programos paskirtis - užtikrinti veiksmingą, kryptingą korupcijos 
prevenciją ir kontrolę bei apsaugoti visuomenę nuo atsirandančių korupcijos atvejų, kartu visokeriopai 
ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves. 

VšĮ Šiaulių GMP stotyje parengta Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo 
planas 2015-2016 metams. Ši programa pagrįsta bendradarbiavimu su visuomene, korupcijos 
prevencijos, ilgalaikiškumo ir atsakomybės neišvengiamumo principais. Programa padės vykdyti 
kryptingą korupcijos prevencijos politiką, jos įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, 
viešesnę ir veiksmingesnę įstaigos veiklą. 

Korupcijos prevencijos VšĮ Šiaulių GMP stotyje programa (toliau programa) parengta 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011 - 2014 programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Lietuvos 
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. 
nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ Nr. 98-4339, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, 
valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir 
bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, 2009 m. lapkričio 17 d įsakymo Nr. V-942 „Dėl Korupcijos 
prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo" pakeitimo. Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2009 m. lapkričio 17 d įsakymo Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 
programos patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262. 

1. Vykdant programos uždavinius, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje (toliau 
įstaigoje) yra paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2. Įstaigos interneto svetainėje paskelbta korupcijos prevencijos 2015-2016 m. programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę 
kontaktiniai duomenys. 

3. Parengtas ir patvirtintas įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas, kurio pagrindiniai punktai 
svarbūs antikorupcinei veiklai:



 

• Su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar 
visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir 
kitų juridinių asmenų atstovais. 

• Neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems draugams, 
vykdant darbines pareigas. 

• Būti nepaperkamiems, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš 
asmenų ar organizacijų. 

• Aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate kyšių ar dovanų davimo, ėmimo. 

• Savo pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų. 

• Įstaigos administraciją informuoti apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio 
nusikalstamos veikos požymių; 

4. Visi įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su elgesio kodeksu, jo turinys paskelbtas 
įstaigos internetinėje svetainėje. 

5. Analizuojama informaciją apie galimus korupcijos pasireiškimus, pasirengta vykdyti 
prevencinius veiksmus nustatytiems trūkumams šalinti. Atlikus korupcijos tikimybės 
vertinimą, išskirtos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

- viešieji pirkimai; 

- darbuotojų privačių ir viešųjų interesų nesuderinamumas; 

- medicininių paslaugų teikimas; 

- medicinos darbuotojų personalinės atsakomybės nebuvimas; 

- informacijos ir viešumo stoka apie įstaigos teikiamas nemokamas ir mokamas paslauga. 
6.  Nuolat vykdoma viešųjų pirkimų procedūrų atitikimo galiojantiems teisės aktams stebėsena, 

siekiant savalaikio pasitaikančių pažeidimų išaiškinimo, greito ir tikslaus jų ištyrimo ir 

adekvataus įvertinimo, viešai įvardijant nusižengusius asmenis, taikant jiems numatytas teisės 

aktuose priemones. 

7.  Bendruose susirinkimuose ir pasitarimuose skatinamas darbuotojų privačių ir viešųjų interesų 

derinimas, skatinama didesnė darbuotojų atsakomybė ir atskaitomybė. 

8. Parengtas įstaigos antikorupcinis stendas, kuriame skelbiama informacija apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei tvarka pagal kurią asmuo gali kreiptis dėl 

korupcijos apraiškų. 

9. Įvardinta galimybė teikti informaciją SAM apie galimus korupcijos pasireiškimo tikimybes, 

nurodytas pasitikėjimo telefono numeris. 

10. Reguliariai informuojama visuomenė apie teikiamas medicinines paslaugas. Įstaigoje 

patvirtinta ir viešai paskelbta mokamų paslaugų tiekimo tvarka ir įkainiai. 

11. Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai 

pranešti vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos. 



 

A. Dominauskienė 

12.  Iškilus poreikiui, tiriami skundai ir pareiškimai dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinami 

pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos. 

13. Esant reikalui išsamiai ir objektyviai analizuojami pagrįsti įtarimai dėl darbuotojų 

korupcinio pobūdžio veikos ir atliekami savo kompetencijos tyrimai. 

14.  Internetinėje svetainėje patalpintas įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus dėl paslaugų 
teikimo. Pacientams paaiškinta, kad visos GMP paslaugos yra nemokamos, išskyrus pacientų 
pervežimus, kai kreipiasi jų namiškiai, norintys pervežti savo šeimos narius, nesant būtinumo 
teikti sveikatos paslaugas. 

15.  Nuolat atliekami vidaus tvarkomųjų dokumentų vertinimai antikorupciniu požiūriu ir, esant 
reikalui, jie koreguojami; 

16.  Esant būtinumui bendradarbiaujama su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės 
institucija - Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT); 

17. Numatyta organizuoti mokomuosius seminarus arba dalyvauti seminaruose bei kursuose 
antikorupcine tema, kad įstaigos darbuotojai gautų teorinių ir praktinių žinių, susipažintų su 
naujausiais kovos su korupcija būdais. 

18. Kartą per metus (esant reikalui ir dažniau), atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, pateikia informaciją (ataskaitą) įstaigos vadovui apie korupcijos prevencijos 
programos priemonių vykdymo eigą. 

19. Korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi 
kas dveji metai. 

20.  VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje iki 2016 m. pirmo pusmečio korupcijos 
pasireiškimo faktų neužregistruota. 

Vidaus medicininio audito vadovė 


