
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO (TOLIAU – ESSC)
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO

2016 M. II PUSMEČIO A T A S K A I T A

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Įvykdymo terminas
(kalendorinis ar

sąlyginis)

Žyma apie įvykdymą

1 UŽDAVINYS
PARENGTI (PATIKSLINTI) ESSC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ IR

PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS

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

2014 m. balandžio
mėn. - 2016 m.

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 (patikslinti) ir patvirtinti ESSC korupcijos
prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.

2014 m. balandžio
mėn. -2016 m.

Įvykdyta:
1. ESSC direktoriaus 2014-04-24 įsakymas Nr. 05-26
„Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių
sveikatai situacijų centro korupcijos prevencijos 2014-
2016 m. programos patvirtinimo“.
2. ESSC direktoriaus 2015-03-16 įsakymas Nr. 05-25
„Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių
sveikatai situacijų centro direktoriaus 2014 m. balandžio
24 d. įsakymo Nr. 05-26 „Dėl Sveikatos apsaugos
ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro
korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programos
patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. Parengtas ESSC Korupcijos prevencijos 2017-2019 m.
programos projektas.
4. Parengtas Korupcijos prevencijos 2017-2019 m.
programos įgyvendinimo priemonių plano projektas.

3. ESSC interneto svetainėje paskelbti parengtą (patikslintą)
ir patvirtintą ESSC korupcijos prevencijos 2014-2016 m.
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens,

2014 m. balandžio
mėn. -2016 m.

ESSC interneto svetainėje paskelbta patikslinta Programa
ir jos įgyvendinimo priemonių planas bei informacija
apie atsakingą asmenį.
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atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir
kontaktus.

2 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ

4. 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. -2016 m.

Įvykdyta:
1. ESSC 2014-04-25 raštas Nr. 02-43 „Dėl korupcijos
prevencijos 2014-2016 m. programos pateikimo“.
2. ESSC 2015-03-17 raštas Nr. 02-213 „Dėl naujos
redakcijos korupcijos prevencijos 2014-2016 m.
programos pateikimo“.

5. Vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis ir užtikrinti, kad tokie pirkimai kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų
nuo visų ESSC viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

Kasmet Vykdoma.

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

Pagal poreikį
(konsultuotis
korupcijos prevencijos
klausimais ir kt.)

Ataskaitiniu laikotarpiu ESSC valstybės tarnautojas,
atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą, telefonu bendravo su Specialiųjų tyrimų
tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyresniąja specialiste
Jurgita Razmyte dėl 2017 m. mokymų ESSC
darbuotojams organizavimo.

3 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI, KAD KUO GREIČIAU BŪTŲ NUSTATOMI ĮTARIAMI KORUPCINIAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS ASMENYS IR

ĮGYVENDINAMAS NEIŠVENGIAMOS TEISĖS PAŽEIDĖJŲ TEISINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS

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

Per 3 darbo dienas
gavus pranešimą

Ataskaitiniu laikotarpiu pranešimų negauta

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 darbo dienų
nuo informacijos
gavimo

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų
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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.

Per 10 darbo dienų
atnaujinus ar
patikslinus
informaciją

Vykdoma. Informacija nuolat atnaujinama ir tikslinama.

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.

Per 10 darbo dienų
atnaujinus ar
patikslinus
informaciją

Įvykdyta. Informacija esant reikalui bus atnaujinta ir
patikslinta.

11. ESSC interneto svetainės puslapiuose skelbti informaciją
(nuasmenintus duomenis) apie įstaigoje nustatytus
tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas tarnybines
nuobaudas.

Per 10 darbo dienų
nuo nuobaudos
įsigaliojimo

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų.

12. ESSC interneto svetainės puslapiuose skelbti informaciją
(nuasmenintus duomenis) apie įstaigos valstybės tarnautojų
gautus paskatinimus ir apdovanojimus.

Per 10 darbo dienų
nuo paskatinimo ar
apdovanojimo
paskyrimo

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų.

13. ESSC interneto svetainės 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 ataskaitos skelbimas - patalpinta
2016 m. II pusmečio ataskaita.

4 UŽDAVINYS
INFORMUOTI VISUOMENĘ IR ESSC DARBUOTOJUS SU KORUPCIJOS KELIAMU PAVOJUMI, SKATINTI JUOS NESITAIKSTYTI

SU KORUPCIJA IR BŪTI NEPAKANTIEMS KORUPCIJOS APRAIŠKOMS

14. Organizuoti ESSC darbuotojų mokymus korupcijos
prevencijos klausimais.

Ne rečiau kaip 1 kartą
per metus

2016 m. kovo 18 d. ESSC valstybės tarnautojams ir
darbuotojams organizuoti mokymai korupcijos
prevencijos tema, kuriuos vedė Specialiųjų tyrimų
tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji specialistė
Jurgita Razmytė. Planuojama kitus mokymus organizuoti
2017 m. sausio 20 d.

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

Patikrinti informaciją
per 10 darbo dienų
nuo jos gavimo

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų.
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pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.
16. 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

ESSC valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą, 2016 m. gegužės 25 d.
dalyvavo Lietuvos viešojo administravimo instituto
organizuotame seminare „Valstybės tarnautojų
profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos
būdai ir priemonės“, kurį vedė Aida Martinkėnienė.

5 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI TINKAMĄ ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMĄ

17. Už netinkamą programos vykdymą atsakingiems asmenims
teisės aktų nustatyta tvarka taikyti tarnybinę ar drausminę
atsakomybę.

Teisės aktų nustatyta
tvarka

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų.

_____________________________________

Vyriausiasis specialistas korupcijos prevencijai
ir personalo klausimams V. Juršėnas


