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SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ 
CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2011 – 2014 M. PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – ESSC) 
korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir 
nuoseklų korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planavimą ir įgyvendinimą ESSC. 
Programos tikslas – 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. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 3. Pagrindiniai programos uždaviniai: 

 3.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas korupcijos 
prevencijos priemones; 

3.2. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija; 

 3.2. užtikrinti veiksmingą numatytų priemonių įgyvendinimą; 

 3.3. užtikrinti, kad kuo greičiau būtų nustatomi įtariami korupciniais teisės pažeidimais 
asmenys ir įgyvendinamas neišvengiamos teisės pažeidėjų teisinės atsakomybės principas; 

 3.4. šviesti ir informuoti visuomenę ir ESSC darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi, 
skatinti juos nesitaikstyti su korupcija, aktyviai kovoti su ja; 

 3.5. visokeriopai skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir užtikrinti tinkamą šios 
programos priemonių įgyvendinimo administravimą. 

 4. Programoje numatytos priemonės nuosekliai siejamos su Korupcijos prevencijos 
sveikatos sistemoje programos nuostatomis. 

II. ESSC VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 
TIKIMYBĖ 

 5. Korupcija galima šiose ESSC veiklos srityse: 

 5.1. formuojant valstybės tarnautojų ir darbuotojų personalą; 

 5.2. vykdant viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus; 

 5.3. vykdant viešuosius prekių pardavimus; 

 5.4. vykdant ūkinę finansinę veiklą (inventorizuojant turtą, jį nurašant ir kt.). 

 6. Sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 



 

III. SIEKIAMI REZULTATAI 

 7. Programa siekiama šių rezultatų: 

7.1. padidinti nepakantumą korupcijai; 

7.2. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

 7.3. pagerinti korupcijos prevencijos veiklos organizavimą ESSC. 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 8. Už Programos nuostatų įgyvendinimą ir kontrolę yra atsakingas ESSC direktorius. 

 9. Programos priemonių įgyvendinimą organizuoja ESSC direktoriaus įsakymu paskirtas 
atsakingas vykdytojas. 

 10. Korupcijos prevencijos priemonių planas yra sudėtinė programos dalis. 

 11. Informaciją apie ESSC Programos priemonių įgyvendinimo eigą ir jų veiksmingumą bei 
pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) padaliniui, 
atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

12. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas bei informacija apie atsakingą asmenį 
skelbiami ESSC interneto svetainėje. 
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