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VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 UŽ 2020 METUS 

Eil. 

Nr.   
Priemonė   Vykdytojas  

(ai)   
Įvykdymo 

terminas   
Įgyvendinimo rezultatai   

1.   VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centre 

paskirti asmenis už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą   

Direktorius   2019 m.  VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro 2019  

m. lapkričio 19 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. PV-64 paskirti asmenys  

atsakingi už korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą.  

2.   VšĮ Alytaus medicininės 
reabilitacijos ir sporto centre 

parengti ir patvirtinti Korupcijos 

prevencijos 2020–  

2023 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą    

Direktorius, 

asmenys, 

atsakingi už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą   

2020 m. 

kovas  
VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro 2020  

m. balandžio 01 d. išleistas 

direktoriaus įsakymas Nr. PV-43 

Dėl Korupcijos prevencijos 2020-

2023 metų programos ir programos 

įgyvendinimo priemonių plano.    

3.   VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro 

interneto svetainėje skelbti įstaigos 

Korupcijos prevencijos 2020–  

2023 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą bei 

asmenų, atsakingų už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenis ir 

kontaktus   

 Atsakingas 

asmuo už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

2020 m. 

balandis, 

gegužis  

VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro 

svetainėje www.amrc.lt yra 

patalpinta Korupcijos prevencijos 

2020-2023 m. programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas, 

paskelbti atsakingų asmenų už 

korupcijos prevenciją bei jos 

kontrolę duomenys bei kontaktai.  

4.   Vykdyti vaistų pirkimą per VšĮ 

CPO* LT katalogą.  

Viešųjų pirkimų 

organizatoriai, 

administratorius 

Kasmet  2019-12-11 įvykę vaistų konkursai 

CPO133265 ir  CPO133216.  

2020-12-18  CPO158460 ir 2020-

12-22 CPO158257 įvykę vaistų 

konkursai 

5. Pravesti mokymus įstaigos 

darbuotojams dėl korupcijos 

apraiškų atpažinimo ir veiksmų 

susidūrus su korupcine veikla, taip 

pat analizuoti pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos įstaigoje 

priemonių. 

Direktorius, 

asmenys 

atsakingi už  

korupciją ir 

kontrolę  

2020 m.   

II - III  ketv. 

Darbuotojams skyriuose išdalinta 

informacija apie korupcijų apraiškų 

atpažinimą, veiksmus susidūrus su 

korupcija, mokymai nukelti 

vėlesniam laikui.  

mailto:info@amrc.lt
http://www.amrc.lt/
http://www.ligonine.lt/
http://www.ligonine.lt/
http://www.ligonine.lt/


6. Organizuoti  įstaigos darbuotojų 

susitikimus su STT darbuotojais,              

vykdančiais korupcijos prevenciją 

Įstaigos 

direktorius,  

Atsakingas už 

korupciją 

asmuo 

1 kartą per 

metus 

Organizuoti susitikimų su STT 

darbuotojais dėl karantino nebuvo 

galimybės. 

7.  Bendradarbiauti su STT korupcijos 

prevencijos ir kontrolės klausimais   

Asmenys 

atsakingi už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą  

Nuolat   Gauta metodinė pagalba   

8.  Įstaigoje gavus pranešimą apie 

galimą korupcinę veiklą , nedelsiant 

informuoti įstaigos vadovą, 

Sveikatos apsaugos ministerijos  

Korupcijos prevencijos skyrių ir 

Specialiųjų tyrimų tarnybą.   

Asmenys, 

atsakingi už 

korupciją ir 

kontrolę, 

direktorius  

Gavus  VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centre per 

2020 metus nebuvo gautas joks 

pranešimas apie galimai korupcinę 

veiklą.    

9. VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro 

internetinėje svetainėje skelbti 

informaciją apie įstaigoje nustatytus 

korupcijos atvejus  

Direktorius  Per 10 dienų 

nuo 

informacijos 

gavimo  

VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centre per 

2020 metus nebuvo nustatyta jokių 

korupcijos atvejų.   

10.  Visose įstaigos informacijos 

skelbimo vietose bei interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur 

turi kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veikla  

Atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Nuolat  Nurodyta informacija yra skelbiama 

įstaigos informacijos skelbimo 

vietose bei interneto svetainėje 

www.amrc.lt.  

11.  Visose įstaigos informacijos 

skelbimo vietose bei interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

Sveikatos apsaugos ministerijos  

,,pasitikėjimo telefoną“  kuriuo 

anonimiškai galima pranešti apie 

korupcinio pobūdžio veiklas.  

Atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Nuolat  Nurodyta informacija yra skelbiama 

įstaigos informacijos skelbimo 

vietose bei interneto svetainėje 

www.amrc.lt.  

12.  Įstaigos informacijos skelbimo 

vietose patalpinti direktoriaus 

kreipimąsi dėl neformalių 

mokėjimų ir kur turi kreiptis 

pacientas, susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veikla  

Atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Nuolat  Nurodyta informacija yra skelbiama 

įstaigos informacijos skelbimo 

vietose bei interneto svetainėje 

www.amrc.lt.  

13.  Įstaigos interneto svetainėje skelbti 

ataskaitą apie įstaigos Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą  

Atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

1 kartą per 

metus  

VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro 

internetinėje svetainėje 

www.amrc.lt yra skelbiama 

korupcijos prevencijos programos 

http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/
http://www.amrc.lt/


priemonių įgyvendinimo ataskaita 

už 2020 metus.  

14.  Sudaryti galimybę dalyvauti 

mokymuose, seminaruose 

korupcijos prevencijos klausimais  

Atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

Nerečiau 

kaip 1 kartą 

per metus  

2019-11-14  „ASPĮ vyr. slaugytojų 

atsparumo korupcijai ugdymas“ 

kursuose dalyvavo Slaugos sk. vyr. 

slaugytojas. 2019-12-04 „ASPĮ 

vadovo atsparumo (nepakantumo) 

korupcijai ugdymas“ įstaigos 

direktorius.  

 

  
   
 

Parengė: medicinos auditorė Lina Randienė  


