PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremalių sveikatai situacijų centro
direktoriaus 2017 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. 05-6
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1

2.

3.

4.

5.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(kalendorinis
ar sąlyginis)

Vertinimo kriterijai

1 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
Paskirti (jeigu toks nebuvo paskirtas) asmenį, atsakingą už Direktorius ir asmuo, 2017 m. sausio Paskirtas asmuo už korupcijos
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
atsakingas už korupcijos mėn.
prevencijos ir kontrolės vykdymą.
prevencijos ir kontrolės
vykdymą
Parengti ir Centro direktoriaus įsakymu patvirtinti Administracija ir asmuo, 2017 m. sausio Parengta
Centro
korupcijos
Korupcijos prevencijos 2017 - 2019 m. programą ir jos atsakingas už korupcijos mėn.
prevencijos 2017-2019 m. programa
įgyvendinimo priemonių planą.
prevencijos ir kontrolės
ir jos įgyvendinimo priemonių
vykdymą
planas.
Centro interneto svetainėje paskelbti parengtą ir patvirtintą Asmuo, atsakingas už 2017 m. sausio Centro
interneto
svetainėje
Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programą ir jos korupcijos prevencijos ir mėn.
paskelbta Korupcijos prevencijos
įgyvendinimo priemonių planą.
kontrolės vykdymą
2017-2019 m. programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas.
Centro interneto svetainėje bei Centro informacijos Asmuo, atsakingas už 2017 m. sausio Centro interneto svetainėje bei
skelbimo vietose paskelbti asmens, atsakingo už korupcijos korupcijos prevencijos ir mėn.
Centro
informacijos
skelbimo
prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus (jei tokia kontrolės vykdymą
vietose paskelbta informacija apie
informacija nebuvo paskelbta).
atsakingą asmenį.
Pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos Asmuo, atsakingas už 2017 m. sausio Pateikta SAM Centro korupcijos
prevencijos skyriui Centro korupcijos prevencijos 2017 – korupcijos prevencijos ir mėn.
prevencijos 2017 – 2019 m.

2

Eil.
Nr.

6.

Priemonės pavadinimas

2019 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei
patikslintą informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę.
Parengti (esant reikalui – atnaujinti ar patikslinti) Centro
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, susiduriančių su
korupcine veikla, elgesio taisykles ir pranešimo apie
galimą korupcinę veiklą instrukciją ir paskelbti Centro
interneto svetainėje bei Centro informacijos skelbimo
vietose.

7.

Centro interneto svetainėje skelbti informaciją apie
einamaisiais biudžetiniais metais vykdomus viešuosius
pirkimus.

8.

Išskirti Centro veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė.

9.

Atlikti Centro korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir vertinimą SAM nurodytoje veiklos srityje.

10.

Atlikus Centro korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir vertinimą, išvadą pateikti SAM ir patalpinti
Centro interneto svetainėje.

11.

Bendradarbiauti su SAM Korupcijos prevencijos skyriumi

Vykdytojai

kontrolės vykdymą

Įvykdymo
terminas
(kalendorinis
ar sąlyginis)

Vertinimo kriterijai

programa,
jos
įgyvendinimo
priemonių planas ir informacija apie
atsakingą asmenį.
Asmuo, atsakingas už 2017 m. sausio Parengtos
Centro
valstybės
korupcijos prevencijos ir mėn.
tarnautojų
ir
darbuotojų,
kontrolės vykdymą
susiduriančių su korupcine veikla,
elgesio taisyklės ir pranešimo apie
galimą korupcinę veiklą instrukcija
ir tai paskelbta Centro interneto
svetainėje bei informacijos skelbimo
vietose.
Viešųjų
pirkimų Kasmet
Centro
interneto
svetainėje
komisija,
pirkimų
paskelbta
informacija
apie
organizatoriai ir asmuo,
einamaisiais biudžetiniais metais
atsakingas už Centro
vykdomus viešuosius pirkimus.
interneto
svetainės
administravimą
Asmuo, atsakingas už Kiekvienų
Išskirtos Centro veiklos sritys,
korupcijos prevencijos ir metų III ketv.
kuriose
egzistuoja
korupcijos
kontrolės vykdymą
pasireiškimo tikimybė.
Asmuo, atsakingas už Kiekvienų
Atliktas
Centro
korupcijos
korupcijos prevencijos ir metų III ketv.
pasireiškimo tikimybės nustatymas
kontrolės vykdymą
ir vertinimas SAM nurodytoje
veiklos srityje.
Asmuo, atsakingas už Kiekvienų
Atliktas
Centro
korupcijos
korupcijos prevencijos ir metų III ketv.
pasireiškimo tikimybės nustatymas
kontrolės vykdymą
ir vertinimas bei išvada pateikta
SAM ir patalpinta Centro interneto
svetainėje.
Asmuo, atsakingas už Pagal poreikį Svarbiausiais korupcijos prevencijos
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Eil.
Nr.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
terminas
(kalendorinis
ar sąlyginis)
korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.
korupcijos prevencijos ir (konsultuotis
klausimais konsultuotasi su SAM
kontrolės vykdymą
korupcijos
Korupcijos prevencijos skyriumi.
prevencijos
klausimais ir
kt.)
Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos Asmuo, atsakingas už Pagal poreikį
Svarbiausiais korupcijos prevencijos
prevencijos ir kontrolės klausimais.
korupcijos prevencijos ir
klausimais
konsultuotasi
su
kontrolės vykdymą
Specialiųjų tyrimų tarnyba.
2 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI, KAD KUO GREIČIAU BŪTŲ NUSTATOMI ĮTARIAMI KORUPCINIAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS ASMENYS IR
ĮGYVENDINAMAS NEIŠVENGIAMOS TEISĖS PAŽEIDĖJŲ TEISINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS
Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant Asmuo, atsakingas už Per 3 darbo Užtikrintas visų gautų pranešimų
telefonu ar/ir el. paštu informuoti Centro direktorių, SAM korupcijos prevencijos ir dienas gavus perdavimas.
Korupcijos prevencijos skyrių ir Specialiųjų tyrimų kontrolės vykdymą
pranešimą
tarnybą.
Centro interneto svetainėje skelbti informaciją apie Centre Asmuo, atsakingas už Per 10 darbo Užtikrintas atnaujintos (patikslintos)
nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus kai Centre korupcijos prevencijos ir dienų
nuo informacijos pateikimas.
dirbantis asmuo pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų kontrolės vykdymą
informacijos
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.
gavimo
Visose Centro informacijos skelbimo vietose bei interneto Asmuo, atsakingas už Per 10 darbo Užtikrintas atnaujintos (patikslintos)
svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcijos prevencijos ir dienų
informacijos pateikimas.
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis kontrolės vykdymą
atnaujinus ar
asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.
patikslinus
informaciją
Visose Centro informacijos skelbimo vietose bei interneto Asmuo, atsakingas už Per 10 darbo Užtikrintas atnaujintos (patikslintos)
svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos korupcijos prevencijos ir dienų
informacijos pateikimas.
ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai kontrolės vykdymą
atnaujinus ar
galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas.
patikslinus
informaciją
Centro
interneto
svetainėje
skelbti
informaciją Administracija ir asmuo, Per 10 darbo Užtikrintas atnaujintos (patikslintos)
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Eil.
Nr.

Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
terminas
(kalendorinis
ar sąlyginis)
(nuasmenintus duomenis) apie įstaigoje nustatytus atsakingas už korupcijos dienų
nuo informacijos pateikimas.
tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas tarnybines prevencijos ir kontrolės nuobaudos
nuobaudas.
vykdymą
įsigaliojimo

18.

ESSC interneto svetainės puslapiuose skelbti informaciją Administracija ir asmuo, Per 10 darbo
(nuasmenintus duomenis) apie įstaigos valstybės tarnautojų atsakingas už korupcijos dienų
nuo
gautus paskatinimus ir apdovanojimus.
prevencijos ir kontrolės paskatinimo ar
vykdymą
apdovanojimo
paskyrimo
Centro interneto svetainės puslapiuose, skirtuose Asmuo, atsakingas už Kas pusę metų,
korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie Korupcijos korupcijos prevencijos ir ne vėliau kaip
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano kontrolės vykdymą
iki
kito
vykdymą.
pusmečio
pirmo mėnesio
10 d.
Informuoti Valstybės Tarnautojų registrą apie asmenis, Asmuo, atsakingas už Per 14 dienų
dirbančius įstaigoje ir pripažintus padarius korupcinio korupcijos prevencijos ir nuo galutinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, patrauktus administracinėn kontrolės vykdymą
teismo
ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius
nuosprendžio
nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų
priėmimo,
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų
patraukus
pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar
administracinė
privilegijų sau ar kitiems asmenims.
n
ar
drausminėn
atsakomybėn
už
sunkius
tarnybinius
nusižengimus
Pateikti informaciją SAM Korupcijos prevencijos skyriui Asmuo, atsakingas už Per 5 darbo
apie pateiktus pranešimus Valstybės tarnautojų registrui korupcijos prevencijos ir dienas
nuo

19.

20.

21.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Užtikrintas atnaujintos (patikslintos)
informacijos pateikimas.

Užtikrintas atnaujintos (patikslintos)
informacijos pateikimas.

Valstybės
tarnautojų
pateikti pranešimai.

registrui

SAM Korupcijos prevencijos skyriui
pateikti pranešimai.
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Eil.
Nr.

22.

23.

24.

25.

26.

Priemonės pavadinimas

apie įstaigoje dirbančius asmenis, pripažintus padarius
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat
patrauktus administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už
sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų
pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims.
Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą Specialiųjų tyrimų
tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnyje.

Vykdytojai

kontrolės vykdymą

Direktorius ir asmuo,
atsakingas už korupcijos
prevencijos ir kontrolės
vykdymą

Įvykdymo
terminas
(kalendorinis
ar sąlyginis)
pranešimo
Pateikimo
Valstybės
tarnautojų
registrui

Vertinimo kriterijai

Privaloma
Privaloma tvarka pateikti prašymai
tvarka,
STT.
numatant
priimti asmenį
į
nurodytas
pareigas

3 UŽDAVINYS
INFORMUOTI VISUOMENĘ IR CENTRO VALSTYBĖS TARNAUTOJUS IR DARBUOTOJUS SU KORUPCIJOS KELIAMU
PAVOJUMI, SKATINTI JUOS NESITAIKSTYTI SU KORUPCIJA IR BŪTI NEPAKANTIEMS KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Organizuoti Centro darbuotojų mokymus korupcijos Asmuo,
atsakingas
už Ne rečiau kaip Organizuoti ne mažiau kaip 1
prevencijos klausimais.
korupcijos prevencijos ir 1 kartą per mokymai per kalendorinius metus.
kontrolės vykdymą
metus
Tikrinti gaunamus iš juridinių bei fizinių asmenų Administracija ir asmuo, Patikrinti
Užtikrintas
gautų
skundų
ir
skundus ir pareiškimus apie galimus korupcinius teisės atsakingas už korupcijos informaciją per pranešimų išnagrinėjimas ir analizė.
aktų pažeidimus Centre ar atskirų valstybės tarnautojų prevencijos ir kontrolės 10 darbo dienų
ar kitų darbuotojų veikloje, taip pat analizuoti pateiktus vykdymą
nuo jos gavimo
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.
Organizuoti ESSC valstybės tarnautojo, atsakingo už Teisės ir bendrųjų reikalų Ne rečiau kaip Organizuoti ne mažiau kaip 1
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, mokymus skyriaus vedėjas
1 kartą per mokymai per kalendorinius metus.
korupcijos kontrolės ir prevencijos vykdymo klausimais
metus
4 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI TINKAMĄ ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMĄ
Kontroliuoti ir koordinuoti Centro Korupcijos prevencijos Asmuo, atsakingas už Kas pusę metų, Centro
direktoriui
pateikta
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti korupcijos prevencijos ir
Centro direktoriui informaciją apie priemonių vykdymą ir kontrolės vykdymą
pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

27.

Teikti SAM Korupcijos prevencijos skyriui informaciją Asmuo, atsakingas už
(ataskaitą) apie priemonių, nurodytų Centro Korupcijos korupcijos prevencijos ir
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, kontrolės vykdymą
vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

28.

Už netinkamą Centro Korupcijos prevencijos programos ir Centro direktorius ar jo
jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą atsakingiems įgaliotas asmuo
asmenims teisės aktų nustatyta tvarka taikyti tarnybinę ar
drausminę atsakomybę.

Įvykdymo
terminas
(kalendorinis
ar sąlyginis)
ne vėliau kaip
iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio
10 d.
Kas pusę metų,
ne vėliau kaip
iki
kito
pusmečio
pirmo mėnesio
10 d.
Teisės
aktų
nustatyta
tvarka

Vertinimo kriterijai

informacija
vykdymą.

apie

priemonių

Pateikta
SAM
Korupcijos
prevencijos skyriui informacija
(ataskaita) apie priemonių, nurodytų
Centro
Korupcijos
prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių
plane, vykdymą
Paskirtos tarnybinės ar drausminės
nuobaudos.

