RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 24 D.
ĮSAKYMO NR. V-8 „DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS
PREVENCIJOS 2014–2016 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. sausio 30 d. Nr. V-8
Vilnius
1. P a k e i č i u Radiacinės saugos centro direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. V8 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programos patvirtinimo“ ir
jį išdėstau nauja redakcija:
„RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2016 METŲ
PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu,
16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 3 punktu bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos
korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2015–2016 metų
programą (pridedama).
2. S k i r i u Radiacinės saugos centro vyriausiąjį specialistą (teisininką) Kazį Gricių
atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Radiacinės saugos centre.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. vasario 1 d.

Direktorius

Albinas Mastauskas

PATVIRTINTA
Radiacinės saugos centro direktoriaus
2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-8
(Radiacinės saugos centro direktoriaus
2015 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-8
redakcija)
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2016 METŲ
PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2015–2016 metų programos (toliau –
Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę
Radiacinės saugos centre (toliau – Centras) 2015–2016 metų laikotarpiu.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu
(toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymu (toliau – Viešojo administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (toliau – Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymas), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos patvirtinimo“, Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių
korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis 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“, Šakine korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje
2014–2016 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje
2014–2016 m. programos patvirtinimo“ (toliau – Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos
sistemoje 2014–2016 m. programa), Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau –
Specialiųjų tyrimų tarnyba) direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės
įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir Valstybės ar
savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 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“.
3. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Programos
2 punkte nurodytuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
4. Pasaulinio korupcijos barometro 2013 m. tyrimų duomenimis Lietuvoje pagal
kyšininkavimo lygį sveikatos sistema (4,1 balo) užima 4 vietą po Seimo, teisės aktų leidėjo
(4,3 balo), teisėjų, teismų (4,3 balo) ir politinių partijų (4,2 balo).
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5. Įvertinus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Sveikatos
apsaugos ministerija) užsakymu 2011–2012 metais atliktų sociologinių tyrimų Lietuvoje
rezultatus, konstatuojama, kad:
5.1. gyventojai nėra įsisąmoninę (per mažai žino), kad korupcija yra ir atsidėkojimas po
paslaugos suteikimo (po sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo);
5.2. pagal apklausos duomenis, tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos visuomenės supranta,
kad kyšininkavimo atveju atsakomybė tenka ir duodančiajam, ir imančiajam, likusi visuomenės
dalis atsakomybę dažniausiai yra linkusi priskirti imančiajam kyšį;
5.3. gyventojai mano, kad dėl esamo korupcijos masto kalčiausi yra politikai, taip pat ir
valstybės tarnautojai, ir tik nedidelė atsakomybė tenka gyventojams, o mažiausiai kaltina save ir
savo aplinką.
6. Didelis nepasitikėjimas valstybe bei jos institucijomis, nepakankama informacijos,
skatinančios priešintis korupcijai, sklaida, viešojo administravimo neefektyvumas lemia
visuomenės pakantumą korupcijai. Apklausos duomenys parodė, kad dauguma gyventojų nežino,
kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį.
7. Apklausus Centro darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojus
(toliau – darbuotojai), nustatyta, kad visi anonimiškai apklausti Centro darbuotojai nepateisintų
kitų Centro darbuotojų elgesio, jeigu būtų nesilaikoma teisės aktų reikalavimų darbe, ir praneštų
Centro direktoriui ar kitam kompetentingam subjektui, pastebėję kito Centro darbuotojo elgesį, kai
nesilaikoma teisės aktų reikalavimų darbe.
8. Kovos su korupcija sritys, kuriose pasireiškia problemos:
8.1. ūkio subjektų veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priežiūra. Centras
yra valstybės institucija, kurios paskirtis koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmus
radiacinės saugos srityje, vykdyti gyventojų ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, išskyrus
valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmų koordinavimą radiacinės saugos srityje verčiantis
branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinės
energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinį reglamentavimą
ir priežiūrą. Viešojo administravimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje reglamentuojama ūkio
subjektų veiklos priežiūra, įtvirtinami šios priežiūros principai, nuostatos dėl ūkio subjektų
konsultavimo, patikrinimų planavimo ir atlikimo, informacijos iš ūkio subjektų gavimo, priežiūrą
atliekančių subjektų veiklos vertinimo ir atskaitomybės. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo“ nustatyti institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai,
principai, kuriais vadovaujantis turi būti optimizuojamos priežiūros funkcijos, apibrėžti priežiūros
funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės, skirtos priežiūros funkcijų optimizavimo
uždaviniams įgyvendinti. Centras vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (toliau – Radiacinės saugos įstatymas) ir
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos
priežiūros reglamento patvirtinimo“;
8.2. viešųjų pirkimų vykdymas. Viešieji pirkimai, kuriems naudojamos valstybės biudžeto
lėšos, priskiriami prie sričių, kuriose yra didesnė korupcijos tikimybė. Perdėtai smulkmeniškas
supaprastintų viešųjų pirkimų reglamentavimas, netinkamai taikomos sudėtingos viešųjų pirkimų
organizavimo procedūros arba nepakankama viešųjų pirkimų komisijos narių kvalifikacija gali
lemti neteisėtą, neefektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir sudaryti sąlygas korupcijai
reikštis. Siekiant skaidresnių ir efektyvesnių viešųjų pirkimų procedūrų, perkančiosios
organizacijos įpareigotos atlikti elektroninius viešuosius pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) ir užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai būtų vykdomi naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO)
elektroniniu katalogu, kai jame siūlomi pirkimo objektai atitinka perkančiosios organizacijos
poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama
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lėšas. Pertvarkoma viešųjų pirkimų sistema užtikrina didesnį viešųjų pirkimų skaidrumą ir mažina
korupcijos atsiradimo prielaidas. Nemaža dalis viešųjų pirkimų atliekama ne elektroniniu būdu, tai
sudaro prielaidas neskaidriems viešiesiems pirkimams ir korupcijai pasireikšti;
8.3. teisinis reglamentavimas. Įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentavimo trūkumai, tam
tikrais atvejais lemia teisės aktų kolizijas, dviprasmybes. Teisės aktų projektai antikorupciniu
požiūriu vertinami neišsamiai ir formaliai. Tai gali lemti, kad numatomas teisinis reglamentavimas
neduos realaus antikorupcinio efekto ar sukurs prielaidas korupcijai atsirasti. Teisės aktų projektai
turi būti vertinami vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.
13. Korupcijos pasireiškimo Centro veikloje prielaidos
13.1. socialinė korupcijos prielaida Centro veikloje – santykinai maži Centro darbuotojų
atlyginimai. Esant dideliam darbo užmokesčio, iššūkių ir naujų profesinių galimybių suteikimo
atotrūkiui tarp kitų Europos Sąjungos valstybių ir Lietuvos Respublikos, privataus bei viešojo
sektorių, sunku išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir rasti naujų darbuotojų. Būtina
užtikrinti, kad Centro darbuotojų skaičius, įgūdžiai ir kompetencija atitiktų Centro poreikius;
13.2. teisinės korupcijos prielaidos Centro veikloje:
13.2.1. įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentavimo trūkumai, tam tikrais atvejais lemiantys
teisės aktų kolizijas, dviprasmybes, taip pat sudėtingos ir ilgai trunkančios įstatymų ir kitų teisės
aktų rengimo ir derinimo procedūros;
13.2.2. nepakankamai aiškus licencijų ir laikinųjų leidimų verstis veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo ir veiklos
sąlygų teisinis reglamentavimas;
13.2.3. perdėtai smulkmeniškas supaprastintų viešųjų pirkimų reglamentavimas,
netinkamai taikomos sudėtingos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės arba nepakankama
viešųjų pirkimų komisijos narių kvalifikacija sudaro sąlygas korupcijai pasireikšti;
13.3. institucinės korupcijos prielaidos Centro veikloje:
13.3.1. tinkamų sąlygų atskiroms Centro veiklos sritims nesudarymas dėl lėšų ar
darbuotojų stokos. Naujos radiologiniams tyrimams reikalingos įrangos, metodų diegimas ir
darbuotojų gebėjimų tobulinimas keičia ne tik paslaugų kokybę, bet ir atveria visai naujas
paslaugų teikimo galimybes. Kartu su atsiveriančiomis galimybėmis kyla operatyvaus naujų
paslaugų diegimo Centre ir jų prieinamumo asmenims problema bei didėja lėšų poreikis,
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir patirties įgijimo problemos;
13.3.2. darbuotojų lojalumo, patikimumo ir motyvacijos siekti karjeros problemos;
13.4. visuomenės pilietiškumo stoka:
13.4.1. visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija;
13.4.2. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas;
13.4.3. nesipriešinimas korumpuotiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims;
13.4.4. piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
14. Programos tikslai:
14.1. didinti skaidrumą, išsiaiškinti, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas Centro veikloje;
14.2. užtikrinti Centre skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą;
14.3. didinti visuomenės nepakantumą galimai korupcijai Centro veikloje ir skatinti
visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
15. Siekiant Programos 14.1 papunktyje numatyto tikslo nustatyti šie uždaviniai:
15.1. šalinti korupcijos prielaidas Centre rengiant teisės aktų projektus (1 uždavinys);
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15.2. mažinti korupcijos prielaidas optimizuojant Centro veiklą, siaurinant verslo
reglamentavimo apimtį, tobulinant administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų
administravimo procedūras, didinant jų skaidrumą ir efektyvumą (2 uždavinys);
15.3. bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės
klausimais (3 uždavinys);
15.4. analizuoti gaunamą informaciją dėl korupcijos prevencijos Centre (4 uždavinys).
16. Siekiant Programos 14.2 papunktyje numatyto tikslo nustatytas uždavinys – didinti
Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę (5 uždavinys).
17. Siekiant Programos 14.3 papunktyje numatyto tikslo nustatyti šie uždaviniai:
17.1. informuoti kompetentingas institucijas ir visuomenę korupcijos prevencijos
klausimais (6 uždavinys);
17.2. mokyti Centro darbuotojus antikorupcijos tema (7 uždavinys).
18. Programos tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti Programos įgyvendinimo
priemonių plane, atsižvelgiant į atlikus aplinkos analizę nustatytas problemas, nustatomos
konkrečios priemonės.
19. Programos 14.1 papunktyje numatyto tikslo rezultato kriterijai:
19.1. nustatytos aiškus licencijų ir laikinųjų leidimų verstis veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo ir veiklos sąlygų teisinis
reglamentavimas;
19.2. pagerintas korupcijos prevencijos priemonių Centre organizavimas, įvykdant visas
Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones.
20. Programos 14.2 papunktyje numatyto tikslo rezultato kriterijai:
20.1. viešųjų pirkimų, atliktų CVPIS priemonėmis (elektroninėje erdvėje) skaičius ne
mažesnis kaip 80 proc.;
20.2. prekių, paslaugų ir darbų, kurie nurodyti VšĮ CPO LT elektroniniuose kataloguose,
viešuosius pirkimus 100 proc. vykdyti centralizuotai per VšĮ CPO LT, kai juose siūlomos prekės,
paslaugos ir darbai atitinka Centro poreikius ir Centras negali jų atlikti efektyvesniu būdu
racionaliai naudodamas lėšas.
21. Programos 14.3 papunktyje numatyto tikslo rezultato kriterijai:
21.1. visuomenės antikorupcinio sąmoningumo ir netolerancijos korupciniams reiškiniams
Centre didėjimas;
21.2. visuomenės pranešimų apie korupciją skaičiaus didėjimas.
22. Programos 15.1 papunktyje nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo
kriterijus – parengtos ir patvirtintos Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Centre taisyklės.
23. Programos 15.2 papunktyje nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo
kriterijus – parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Radiacinės saugos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas.
24. Programos 15.3 papunktyje nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo
kriterijus – bent kartą per metus konsultuotasi su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir gauta metodinė
pagalba.
25. Programos 15.4 papunktyje nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo
kriterijus – gautas 1 pranešimas apie galimą korupcijos atvejį Centro veikloje.
26. Programos 16 punkte nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo kriterijai:
26.1. kasmet per VšĮ CPO LT vykdyta 15 prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų;
26.2. kasmet per CVPIS vykdyta 10 prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų.
27. Programos 17.1 papunktyje nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo kriterijai:
27.1. paskelbta ataskaita apie Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą;
27.2. pateiktas pranešimas Centro direktoriui ir perduotas pranešimas Specialiųjų tyrimų
tarnybai.
28. Programos 17.2 papunktyje nustatyto uždavinio laukiamo rezultato vertinimo kriterijai:
28.1. mokymus antikorupcijos tema išklausiusių Centro darbuotojų skaičiaus padidėjimas,
palyginus su praėjusiais metais;
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28.2. mokymų antikorupcijos tema valandų skaičiaus, tenkančio vienam šiuos mokymus
išklausiusiam Centro darbuotojui, padidėjimas, palyginus su praėjusiais metais;
28.3. bent 1 naujai priimtas darbuotojas mokytas antikorupcijos tema;
28.4. įvadinio mokymo antikorupcijos tema trukmė – 1 val.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS
29. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo
priemonių planą. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra skiriamas Programoje
nustatytiems uždaviniams įgyvendinti, nustatytoms problemoms pašalinti ir tikslams pasiekti.
30. Programos įgyvendinimą organizuoja Centras.
31. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos
prevencijos klausimais teikia Centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre.
32. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių
įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti
Centro darbuotojai.
33. Į Programos įgyvendinimo priemonių planą įtrauktos Šakinės korupcijos prevencijos
sveikatos sistemoje 2014–2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plane Centrui pavestos
vykdyti korupcijos prevencijos priemonės.
34. Programa įsigalioja 2015 m. vasario 1 d.
35. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, laiku nustatyti kliūtis ir problemas,
kylančias įgyvendinant Programą:
35.1. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, privalo
reguliariai vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo
stebėseną ir vertinimą.
35.2. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre,
įgyvendindamas Programos įgyvendinimo priemonių planą, periodiškai, keturis kartus per metus,
pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, apibendrintą
informaciją apie Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo
eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis ir dokumentus pateikia Centro direktoriui.
35.3. Centro direktorius, įvertinęs asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą Centre, pateiktą informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą ir veiksmingumą, imasi
priemonių šalinti nustatytas kliūtis ir problemas, dėl kurių gali būti nepasiekti Programos tikslai ir
uždaviniai, laiku neįvykdytos Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės.
35.4. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre, ir už
konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingi
Centro darbuotojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti
įtakos Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimui, teikia
Centro direktoriui motyvuotus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų
priemonių pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo
procesą ir vertinimo kriterijus.
35.5. Centras, atsižvelgdamos į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius
turėti įtakos Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, teikia Sveikatos apsaugos
ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos
sistemoje 2014–2016 m. programos priemonių pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis,
detalizuodamos jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
35.6. Centras, įgyvendindamas Programos įgyvendinimo priemonių planą, periodiškai, du
kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio
10 dienos, apibendrintą informaciją apie Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų
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priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis ir dokumentus
pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.
35.7. Centras turi periodiškai, keturis kartus per metus, t. y. pasibaigus kiekvienam metų
ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, teikti Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui Centro pranešimą-ataskaitą apie Šakinės korupcijos
prevencijos sveikatos sistemoje 2014–2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plane Centrui
pavestų vykdyti tikslinių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir
tai pagrindžiančius duomenis.
36. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal Programos įgyvendinimo
priemonių plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus. Programos uždaviniai vertinami pagal
Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytus laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.
37. Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu ir vertinimu, skelbiama viešai
Centro interneto (www.rsc.lt) svetainėje.
38. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas suderinama su metiniais Centro veiklos
planais.
39. Programa vykdoma iš Centro biudžeto asignavimų.
40. Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti
fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl Programos keitimo, papildymo ar atnaujinimo gali
teikti Centrui per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie nedalyvauja Programos
įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinime.
41. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre, atsižvelgęs
į gautus pasiūlymus dėl Programos keitimo, papildymo ar atnaujinimo ir Programos įgyvendinimo
veiksmingumo stebėsenos išvadą, parengia Programos pakeitimo projektą ir jį teikia Centro
direktoriui.
42. Už netinkamą Programos vykdymą, informacijos teikimą asmenims,
kontroliuojantiems, kaip vykdoma Programa, nesilaikant Programoje nustatytų terminų, taikoma
tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
_________

Radiacinės saugos centro korupcijos
prevencijos 2014–2016 m. programos
priedas
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Tikslas – didinti skaidrumą, išsiaiškinti, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas Centro veikloje
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Nustatytas aiškus licencijų ir laikinųjų leidimų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo, patikslinimo, galiojimo
panaikinimo ir veiklos sąlygų teisinis reglamentavimas.
2. Pagerintas korupcijos prevencijos priemonių Centre organizavimas, įvykdant visas Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas
priemones.

1.

1 uždavinys. Šalinti korupcijos prielaidas Centre rengiant teisės aktų projektus
Centre nėra nustatytos Parengti Teisės aktų projektų Centro direktorius,
2015 m. IV ketv.
norminių teisės aktų antikorupcinio vertinimo Centre asmuo, atsakingas už
projektų, reguliuojančių taisyklių projektą
korupcijos prevencijos
visuomeninius
ir kontrolės vykdymą
santykius,
nurodytus
Centre
Korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnyje,
antikorupcinio vertinimo
tvarkos, teisės aktų
projektai antikorupciniu
požiūriu
vertinami
neišsamiai ir formaliai

Parengtos ir patvirtintos Teisės
aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo Centre taisyklės
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Eil.
Nr.

Priemonė

4.

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
2 uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas optimizuojant Centro veiklą, siaurinant verslo reglamentavimo apimtį, tobulinant administracinių ir
viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinant jų skaidrumą ir efektyvumą
2.
Nepakankamai aiškus Atsižvelgiant
į
Lietuvos Centro direktorius,
2015 m. I ketv.
Parengtas ir pateiktas Lietuvos
licencijų ir laikinųjų Respublikos ūkio ministerijos asmuo, atsakingas už
Respublikos
Vyriausybei
leidimų verstis veikla atliktą teisės aktuose įtvirtintų korupcijos prevencijos
Radiacinės
saugos
įstatymo
su
jonizuojančiosios ūkinės komercinės veiklos leidimų ir kontrolės vykdymą
pakeitimo įstatymo projektas
spinduliuotės šaltiniais (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo Centre
išdavimo, patikslinimo, sąlygų
analizę,
nustatytas
galiojimo panaikinimo nepagrįstus, neproporcingus ir
ir
veiklos
sąlygų perteklinius leidimus (licencijas) ir
teisinis
jų
išdavimo
sąlygas
bei
reglamentavimas
reikalavimus, parengti Radiacinės
saugos
įstatymo
pakeitimo
įstatymo projektą ir jį pateikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3.

Problema

3 uždavinys. Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais
Nepakankamas
Bendradarbiauti su Specialiųjų Centro
direktorius, Kasmet III ketv.
bendradarbiavimas
tyrimų
tarnyba
korupcijos asmuo, atsakingas už
vykdant
korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais korupcijos prevencijos
prevenciją
ir
ir kontrolės vykdymą
antikorupcinį švietimą
Centre
4 uždavinys. Analizuoti gaunamą informaciją dėl korupcijos prevencijos Centre
Nevykdoma
Centro Vykdyti anonimines apklausas ir Centro direktorius,
Gavus informacijos
darbuotojų apklausa dėl analizuoti
gautą
informaciją asmuo, atsakingas už
korupcijos
atvejų (anoniminės anketos, pranešimai korupcijos prevencijos
Centro veikloje
telefonu ir kt.) apie galimus ir kontrolės vykdymą
korupcijos atvejus Centro veikloje Centre
ir teikti Centro direktoriui
siūlymus dėl priemonių

Bent kartą per metus konsultuotasi
su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir
gauta metodinė pagalba

Gautas 1 pranešimas apie galimą
korupcijos atvejį Centro veikloje.
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Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Tikslas – užtikrinti Centre skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Viešųjų pirkimų, atliktų CVPIS priemonėmis, skaičius ne mažesnis kaip 80 proc.
2. Prekių, paslaugų ir darbų, kurie nurodyti VšĮ CPO LT elektroniniuose kataloguose, viešuosius pirkimus 100 proc. vykdyti centralizuotai per
VšĮ CPO LT, kai juose siūlomos prekės, paslaugos ir darbai atitinka Centro poreikius ir Centras negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas
lėšas.
5 uždavinys. Didinti Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę
5.
Nemaža dalis viešųjų Vykdyti per VšĮ CPO LT ir Centro direktorius,
Kasmet
Kasmet per VšĮ CPO LT vykdyta
pirkimų atliekama ne Centrinę viešųjų pirkimų sistemą Centro
viešųjų
15 prekių, paslaugų ar darbų
elektroniniu būdu, tai šiuo metu galimų pirkti prekių, pirkimų
viešųjų pirkimų.
sudaro
prielaidas paslaugų ir darbų viešuosius organizatorius,
Kasmet per CVPIS vykdyta 10
neskaidriems
pirkimus
Centro
viešųjų
prekių, paslaugų ar darbų viešųjų
viešiesiems pirkimams
pirkimų komisija
pirkimų.
ir korupcijai pasireikšti
Tikslas – didinti visuomenės nepakantumą galimai korupcijai Centro veikloje ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Visuomenės antikorupcinio sąmoningumo ir netolerancijos korupciniams reiškiniams Centre didėjimas.
2. Visuomenės pranešimų apie korupciją skaičiaus didėjimas.
6 uždavinys. Informuoti kompetentingas institucijas ir visuomenę korupcijos prevencijos klausimais
6.
Mažas
visuomenės Centro interneto svetainės skyriuje Centro direktorius,
Ataskaitą skelbti kas Paskelbta
ataskaita
apie
informuotumas
ir „Zona be korupcijos“ skelbti asmuo, atsakingas už pusę metų, ne vėliau Programos
įgyvendinimo
sąmoningumas kovos ataskaitą
apie
Programos korupcijos prevencijos kaip iki kito pirmo priemonių plano vykdymą
su korupcija srityje
įgyvendinimo priemonių plano ir kontrolės vykdymą mėnesio 10 d.
vykdymą
Centre
7.
Centre gavus pranešimą apie Centro darbuotojai,
Gavus pranešimą
Pateiktas
pranešimas
Centro
galimą korupcinę veiką, nedelsiant asmuo, atsakingas už
direktoriui
ir
perduotas
informuoti Centro direktorių ir korupcijos prevencijos
pranešimas Specialiųjų tyrimų
Specialiųjų tyrimų tarnybą
ir kontrolės vykdymą
tarnybai
Centre,
Centro direktorius

4

Eil.
Nr.
8.

9.

10.

Problema

Priemonė
Centro interneto svetainėje skelbti
informaciją apie Centre nustatytus
korupcijos atvejus bei atvejus kai
Centre dirbantis asmuo pažeidė
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas

7 uždavinys. Mokyti Centro darbuotojus antikorupcijos tema
Centre
vykdomas Organizuoti Centro darbuotojų
darbuotojų mokymas mokymus korupcijos prevencijos
antikorupcijos
tema klausimais
nėra pakankamas

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
Centro direktorius,
Per 10 darbo dienų nuo Paskelbtas
informacinis
asmuo, atsakingas už informacijos gavimo
pranešimas
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą
Centre

Centro direktorius,
Ne rečiau kaip 1 kartą Mokymus antikorupcijos tema
asmuo, atsakingas už per metus
išklausiusių Centro darbuotojų
korupcijos prevencijos
skaičiaus padidėjimas, palyginus
ir kontrolės vykdymą
su praėjusiais metais.
Centre
Mokymų antikorupcijos tema
valandų skaičiaus,
tenkančio
vienam
šiuos
mokymus
išklausiusiam Centro darbuotojui,
padidėjimas,
palyginus
su
praėjusiais metais
Priimtiems
naujiems
Centro Asmuo, atsakingas už Priėmus
naują Bent 1 naujai priimtas darbuotojas
darbuotojams rengti įvadinį mokymą korupcijos prevencijos darbuotoją
mokytas antikorupcijos tema.
korupcijos prevencijos tema
ir kontrolės vykdymą
Įvadinio mokymo antikorupcijos
Centre
tema trukmė – 1 val.
______________

