
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO  
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 

2014 M. I PUSMEČIO A T A S K A I T A 
 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo terminas 
(vykdymo periodiškumas 

arba įvykio faktas) 

Žyma apie įvykdymą 
 

1 Paskirti (jeigu toks nebuvo paskirtas) asmenį, atsakingą už 
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2014 m. balandžio mėn. Įvykdyta. ESSC direktoriaus 2014-04-24 
įsakymas Nr. 05-25 „Dėl Sveikatos apsaugos 
ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų 
centro asmens, atsakingo už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę, paskyrimo“. 

2. Parengti ir patvirtinti ESSC korupcijos prevencijos 2014-2016 m. 
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

2014 m. balandžio mėn. Įvykdyta. ESSC direktoriaus 2014-04-24 
įsakymas Nr. 05-26 „Dėl Sveikatos apsaugos 
ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų 
centro korupcijos prevencijos 2014-2016 m. 
programos patvirtinimo“. 

3.  Pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos 
skyriui ESSC korupcijos prevencijos 2014 – 2016 m. programos 
ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopijas bei patikslintą 
informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją 
ir kontrolę. 

2014 m. balandžio mėn. Įvykdyta. ESSC 2014-04-25 raštas Nr. 02-430 
„Dėl korupcijos prevencijos 2014-2016 m. 
programos pateikimo“. 

4. ESSC interneto svetainėje paskelbti parengtą ir patvirtintą ESSC 
korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą bei asmens, atsakingo už 
korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. 

2014 m. gegužės mėn. Įvykdyta 

5. Vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimus per VšĮ CPO LT Kasmet nuo 2014 m. IV 
ketvirčio 

Vykdoma. Atliktas Degalų tarnybiniams 
automobiliams pirkimas ir Kompiuterių su 
programine įranga pirkimas 

6. Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos 
prevencijos ir kontrolės klausimais. 

Nuolat Ataskaitiniu laikotarpiu bedradarbiavimo 
atvejų nebuvo 

7. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant 
informuoti ESSC direktorių ir Specialiųjų tyrimų tarnybą. 

Gavus pranešimą Ataskaitiniu laikotarpiu pranešimų negauta 
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8. ESSC interneto svetainėje skelbti informaciją apie ESSC 
nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus kai ESSC dirbantis 
asmuo pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. 

Per 10 dienų nuo 
informacijos gavimo 

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų 

9. Visose ESSC informacijos skelbimo vietose bei interneto 
svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs 
su korupcinio pobūdžio veika. 

Nuolat Vykdoma. Informacija nuolat atnaujinama ir 
tikslinama. Paskutinis atnaujinimas atliktas 
2014 m. gegužės mėn. 

10. Visose ESSC informacijos skelbimo vietose bei interneto 
svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos 
ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima 
pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas. 

Nuolat Įvykdyta. Informacija esant reikalui bus 
atnaujinta ir patikslinta. 

11. ESSC interneto svetainėjės puslapiuose, skirtuose korupcijos 
prevencijai, skelbti ataskaitą apie ESSC Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 

Kas pusę metų, ne vėliau 
kaip iki kito pusmečio 
pirmo mėnesio 10 d. 

Vykdoma. Paskutinis atsakaitos skelbimas - 
patalpinta 2014 m. I pusmečio ataskaita. 

12. Organizuoti ESSC darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos 
klausimais.  

Ne rečiau kaip 1 kartą per 
metus 

Planuojama mokymus organizuoti 2014 m. II 
pusmetį 

13. Tikrinti gaunamus iš juridinių bei fizinių asmenų skundus ir 
pareiškimus apie galimus teisės aktų pažeidimus ESSC ar atskirų 
valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų veikloje, taip pat 
analizuoti pateiktus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. 

Gavus informaciją Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų 

14. Organizuoti ESSC valstybės tarnautojo, atsakingo už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą, mokymus korupcijos 
kontrolės ir prevencijos vykdymo klausimais. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per 
metus 

Planuojama mokymus organizuoti 2014 m. II 
pusmetį 

 
 
Parengė 
 
Vyriausiasis specialistas     Vidmantas Juršėnas 


