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SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ
CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 – 2019 M. PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – Centras)
korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) siekiama užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir
sistemišką korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre vykdymą, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui
ir plėtrai, pašalinti vidaus aktų, padalinių ir darbuotojų veiksmų, procedūrų ir kitų sričių spragas, dėl
kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

2. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo 2017–2019 m.  priemonių planą.
3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, Lietuvos RespublikosVyriausybės 2002 m. spalio 8
d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 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“, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“,
Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos
prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“.

4. Programoje numatytos priemonės nuosekliai siejamos su Šakinės korupcijos prevencijos
sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos nuostatomis.

5. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Programos 3 punkte nurodytuose teisės aktuose
aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
GALIMOS KORUPCIJOS CENTRE SITUACIJOS ANALIZĖ

6. Centro vykdoma veikla yra priskiriama prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos
pasireiškimas.

7. Centro veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo
tikimybė:

7.1. vykdant prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešuosius pirkimus;
7.2. formuojant valstybės tarnautojų ir darbuotojų personalą;
7.3. vykdant viešuosius prekių pardavimus;
7.4. vykdant ūkinę finansinę veiklą (inventorizuojant turtą, jį nurašant ir kt.);
7.5. derinant viešuosius ir privačius interesus.
8. Sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nenustatyta.
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III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

9. Programos tikslas – kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas korupcijos
prevencijos priemones, išaiškinti ir šalinti galimos korupcijos Centre prielaidas, užtikrinti
skaidresnę ir veiksmingesnę Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą.

10. Programos uždaviniai:
10.1. užtikrinti veiksmingą numatytų priemonių įgyvendinimą;
10.2. užtikrinti, kad kuo greičiau būtų nustatomi įtariami korupciniais teisės pažeidimais

asmenys ir įgyvendinamas neišvengiamos teisės pažeidėjų teisinės atsakomybės principas;
10.3. informuoti visuomenę ir Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus su korupcijos

keliamu pavojumi, skatinti juos nesitaikstyti su korupcija ir būti napakantiems korupcijos
apraiškoms;

10.4. užtikrinti tinkamą šios Programos priemonių įgyvendinimo administravimą.
11. Programos tikslui įgyvendinti ir uždavimams pasiekti numatoma:
11.1. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;
11.2. ugdyti antikorupcinę kultūrą;
11.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
11.4. paskirti asmenis, kurie būtų atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
11.5. nuolat analizuoti ir vykdyti stebėseną Centro veiklos sričių, kuriose galima korupcijos

pasireiškimo tikimybė;
11.6. vykdyti nuolatinę ir kryptingą Centro korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti kuo

veiksmingesnį Programos įgyvendinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimą.
11.7. nuolat bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos

skyriumi ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.
11.8. Centro informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir nurodyti kontaktus, kur gali kreiptis
asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika;

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

11.10. organizuoti sistemingus ir nuoseklius Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų
mokymus korupcijos prevencijos klausimais, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, ugdyti
antikorupcinę kultūrą;

11.11. teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
11.12. atlikti teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą, jeigu projektuose numatomi

reguliuoti visuomeniai santykiai, nurodyti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8
straipsnio 1 dalyje;

11.13. viešinti nustatytus korupcijos atvejus;
11.14. Programos įgyvendinimui sudaryti ir Centro direktoriaus įsakymu patvirtinti jos

įgyvendinimo priemonių planą.

IV SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI

12. Programa siekiama tokių rezultatų:
12.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo Centre tikimybę;
12.2. padidinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų asmenų nepakantumą

korupcijai;
12.3. pagerinti Centro korupcijos prevencijos organizavimą;
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12.4. padidinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat ir visuomenės pasitikėjimą
Centru.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Programos vykdymas finansuojamas iš Centro lėšų.
14. Programa ir jos įgyvendinimo planas keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
15. Už Programos nuostatų įgyvendinimą ir kontrolę yra atsakingas Centro direktorius.
16. Programos įgyvendinimą organizuoja valstybės tarnautojas, Centro direktoriaus įsakymu

paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
17. Už netinkamą Programos vykdymą atsakingi asmenys atsako teisės aktų nustatyta

tvarka.
________________


