
ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020−2022 METŲ PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO ESSC PRIEMONIŲ ATASKAITA  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Vykdytojai  Įgyvendini
mo 
terminas 

Įgyvendinimo stadija 

1. Pasitvirtinti įstaigose ir institucijose pareigų, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą. 

ESSC 2020 IV 
ketv. 

Įvykdyta. 
ESSC direktoriaus įsakymas 2020-
01-07 Nr. 05-03 „Dėl pareigų, kurias 
einantys asmenys privalo deklaruoti 
privačius interesus ir duomenis yra 
vieši, sąrašas 

2. Parengti įstaigos darbuotojų  etikos  ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles 
pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ 
darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbi jas 
įstaigos interneto svetainėje. 

ESSC 2021 III 
ketv. 

Įvykdyta. 
ESSC direktoriaus įsakymas 2020-
07-27 Nr. 05-53 „Darbuotojų etikos 
kodeksas“ 

3. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, 
vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą 
pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 
rekomendacijas. 

ESSC 2021 I ketv. Įvykdyta. 
ESSC direktoriaus įsakymas 2020-
07-27 Nr. 05-51 „Dėl dovanų, gautų 
pagal tarptautinį protokolą ar 
tradicijas, taip pat reprezentacijai 
skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, 
registravimo, saugojimo ir 
eksponavimo tvarkos aprašas“ 

4. Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto 
svetainėje. 

ESSC Nuolat Iš dalies. Viešinami visi teisės aktai 
susiję su ESSC veikla. 

5. Sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir 
viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 
d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo 
sistemos taikymo“.  

ESSC Nuolat Įvykdyta iš dalies. Parama paviešinta 
interneto puslapyje nuoroda: 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ 
CENTRAS - PARAMA (sam.lt).  

6. Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir rengiama 
mokymų dalomoji medžiaga aktualiais korupcijos prevencijos 

ESSC Nuolat 
Įvykdyta. STT organizuoti mokymai 
„Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir 



klausimais Ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir savivaldybėms 
pavaldžioms ASPĮ, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką.  

įgyvendinimas“, „Dovanų politika. 
Esminiai aspektai“, TILS ir VTEK 
„Skaidresnio lobizmo link“ 

7. Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų 
pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos 
adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti savo interneto 
svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų 
vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo 
rodiklių paviešinimo“. 

ESSC 2021 I ketv. Terminas 2021 m. 

8. Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 
liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos 
priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 
1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos 
informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos 
rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo 
didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau 
kaip du kartus per kalendorinius metus.    

ESSC Nuolat Siūloma su pirkimais susijusią 
informaciją viešinti internete, 
atnaujinti pirkimų taisykles, rengti 
daugiau viešų konsultacijų rengiant 
technines specifikacijas. 
Konsoliduoti viešuosius pirkimus su 
kitomis įstaigomis. 

9. Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės 
perkančiosios organizacijos  elektroninį katalogą.  

ESSC Nuolat Perkama nuolat esantys kataloge 
vaistai ir kiti medikamentai. 

 


