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RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ
PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 5 d. Nr. V-24
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu,
16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 3 punktu ir įgyvendindama Šakinę korupcijos
prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521 „Dėl Šakinės
korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų
programą (pridedama).
2. S k i r i u Radiacinės saugos centro vyriausiąjį specialistą Kazį Gricių asmeniu,
atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Radiacinės saugos centre.
3. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę.

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Ramunė Marija Stasiūnaitienė

PATVIRTINTA
Radiacinės saugos centro direktoriaus
2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-24
(Radiacinės saugos centro direktoriaus
2021 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-23
redakcija)
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos (toliau –
Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę
Radiacinės saugos centre (toliau – Centras) 2020–2022 metais.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo 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 priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521
„Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos
patvirtinimo“, 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 Lietuvos
Respublikos radiacinės saugos įstatyme ir Programos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
4. Nepasitikėjimas valstybės institucijomis, nepakankama informacijos, skatinančios
priešintis korupcijai, sklaida, viešojo administravimo neefektyvumas lemia visuomenės pakantumą
korupcijai. Sociologinių apklausų duomenimis, gyventojai nėra įsisąmoninę (per mažai žino), kad
korupcija yra ir atsidėkojimas po sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo. Paplitusi nuomonė, kad

2
dėl esamo korupcijos masto kalčiausi valstybės politikai, valstybės tarnautojai, ir tik nedidelė
atsakomybė tenka gyventojams. Visuomenė ne visada supranta, kad kyšininkavimo atveju
atsakomybė tenka ir duodančiajam, ir imančiajam kyšį. Dauguma gyventojų nežino, kur reikia
kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį.
5. 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.
6. Kovos su korupcija sritys, kuriose pasireiškia problemos:
6.1. ūkio subjektų veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus
branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau –
veikla), asmenų, vykdančių radiacinės saugos ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau –
fizinė sauga) mokymą, taip pat asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių visuomenės
sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo
matavimus (toliau – matavimai) ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į
aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar)
imančių ėminius šiems tyrimams atlikti (toliau – aplinkos tyrimai), priežiūra. Centras yra
reguliuojančioji institucija, įgyvendinanti valstybės politiką radiacinės saugos srityje, išskyrus šios
politikos įgyvendinimą, vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, ir dalyvaujanti ją formuojant. Centras vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos
bei veiklos reguliuojamąją kontrolę. 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. nutarime 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
Radiacinės saugos įstatymu 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“;
6.2. 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 LT)
elektroniniu katalogu, kai jame siūlomi pirkimo objektai atitinka perkančiosios organizacijos
poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama
lėšas. Pertvarkoma viešųjų pirkimų sistema užtikrina didesnį viešųjų pirkimų skaidrumą ir mažina
korupcijos atsiradimo prielaidas. Kai viešieji pirkimai atliekami ne elektroniniu būdu, sudaromos
prielaidos korupcijai pasireikšti;
6.3. 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
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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“.
7. Korupcijos pasireiškimo Centro veikloje prielaidos:
7.1. 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;
7.2. teisinės korupcijos prielaidos Centro veikloje:
7.2.1. 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;
7.2.2. sudėtingas licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo ir veiklos sąlygų teisinis
reglamentavimas;
7.2.3. perdėtai smulkmeniškas mažos vertės viešųjų pirkimų reglamentavimas, netinkamai
taikomos sudėtingos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės arba nepakankama viešųjų pirkimų
komisijos narių kvalifikacija sudaro sąlygas korupcijai pasireikšti;
7.3. institucinės korupcijos prielaidos Centro veikloje:
7.3.1. 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;
7.3.2. darbuotojų lojalumo, patikimumo ir motyvacijos siekti karjeros problemos;
7.4. visuomenės pilietiškumo stoka:
7.4.1. visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija;
7.4.2. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas;
7.4.3. nesipriešinimas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikas darantiems valstybinėje
tarnyboje dirbantiems asmenims;
7.4.4. piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.
8. Centro vykdoma veikla vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio
3 dalies nuostatomis yra priskiriama prie veiklos sričių, kuriose galima didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Duomenys apie Centro veiklos sritis, kuriose galima didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, pateikti lentelėje.
Lentelė. Duomenys apie Centro veiklos sritis, kuriose galima didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Eil.
Centro veiklos sritys, kuriose galima
Korupcijos prevencijos įstatymo
Nr.
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai,
kuriuos atitinka veiklos sritis
1.
Bendrosios veiklos sritys:
1.1. Centro
personalo
valdymas
ir Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
administravimas
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
1.2. Centro turto valdymas, naudojimas, Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
disponavimas juo, lėšų jam išlaikyti prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
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Korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai,
kuriuos atitinka veiklos sritis
naudojimo kontrolė
3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
1.3. Viešųjų
pirkimų
organizavimas
ir Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
vykdymas
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
1.4. Teisės aktų ir sutarčių projektų rengimas ir Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
derinimas pagal Centro kompetenciją
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
1.5. Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
informacijos administravimas
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
6 punkte numatytus kriterijus
2.
Specialiosios veiklos sritys:
2.1. Veiklos, įskaitant vartojimo gaminių Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
gamybą, importą į Lietuvos Respubliką ir prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
numatomą
naudojimą,
pagrįstumo 3, 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
vertinimas
2.2. Veiklos registravimas, tokios registruotos Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
veiklos duomenų patikslinimas, veiklos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
registravimo panaikinimas
4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
2.3. Licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
išdavimas, patikslinimas, jų galiojimo 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
sustabdymas,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas,
tokių licencijų ir laikinųjų leidimų priedų
pakeitimas
2.4. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
Radiacinės saugos informacinės sistemos 5 punkte nustatytus kriterijus
tvarkymas
2.5. Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
atestavimas
4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
2.6. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
siekiančių atlikti ar atliekančių matavimus prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
aplinkos tyrimus, pripažinimas
2.7. Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
saugos ekspertais, pripažinimas
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
2.8. Veiklos priežiūra
Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
2.9. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
atliekančių matavimus ir (ar) apšvitos dozių prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, 2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
priežiūra
2.10. Asmenų, vykdančių radiacinės ir (ar) fizinės Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
Eil.
Nr.

Centro veiklos sritys, kuriose galima
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
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Eil.
Nr.

Centro veiklos sritys, kuriose galima
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
saugos mokymą, priežiūra

2.11. Žmonių ir aplinkos apšvitos veiksnių, jų
kitimo tendencijų ir poveikio žmonių
sveikatai vertinimas
2.12. Radiologinių avarijų prevencijos vykdymas
ir valdymas bei pagal kompetenciją
dalyvavimas valdant branduolines avarijas
ir likviduojant jų padarinius

Korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai,
kuriuos atitinka veiklos sritis
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus
Veiklos
sritis
atitinka
Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus

9. Įgyvendinant 2015–2016 metų korupcijos prevencijos programą, patvirtintą Centro
direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos
prevencijos 2015–2016 metų programos patvirtinimo“, buvo priimtas Centro direktoriaus 2015 m.
balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Radiacinės
saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įgyvendinant Radiacinės saugos centro korupcijos
prevencijos 2016–2019 metų programą, patvirtintą Centro direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d.
įsakymu Nr. V-75 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2016–2019 metų
programos patvirtinimo“, buvo priimtas Centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymas
Nr. V-132 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-52
„Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos
centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso
patvirtinimo“ pakeitimo“. Siekiant įgyvendinti ir perkelti 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos
direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti
apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos
89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas
(toliau – Direktyva 2013/59/Euratomas) nuostatas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, buvo
priimtas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymas ir jo
įgyvendinamieji teisės aktai. Perkeltos ir įgyvendintos direktyvos 2013/59/Euratomas nuostatos
leido užtikrinti aiškesnį, išsamesnį ir skaidresnį radiacinės saugos valdymą, veiklos pagrįstumo
vertinimo, pranešimo apie veiklą, veiklos įteisinimo ir priežiūros reglamentavimą, nustatė veiklos
vykdytojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų, praktikantų ir studentų pareigas, fizinių asmenų,
siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, atestavimo, asmenų, įskaitant
dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar)
aplinkos tyrimus, ir radiacinės saugos eksperto pripažinimo, leidimo vežti radioaktyviąsias
medžiagas, standartinio dokumento, leidimų vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus
radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, pakuotės konstrukcijos
atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimo tvarką.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
10. Programos tikslas – didinti Centro veiklos skaidrumą, atvirumą, užtikrinant skaidresnę
ir atviresnę Centro bei jo darbuotojų veiklą, išaiškinti, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo
prielaidas Centro veikloje.
11. Uždaviniai Programos tikslui pasiekti:
11.1. parengti korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą, paskirti
asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre;
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11.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
11.3. vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
11.4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Centre, patikrinimas;
11.5. informacijos pateikimas Valstybės tarnautojų registrui ir Juridinių asmenų registrui;
11.6. didinti Centro veiklos skaidrumą ir viešumą teikiant paslaugas bei atskaitingumą
visuomenei;
11.7. ugdyti Centro darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;
11.8. gerinti valdymo kokybę, tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus;
11.9. mažinti naštą verslui;
11.10. didinti viešųjų pirkimų vykdymo Centre skaidrumą;
11.11. informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais, motyvuoti visuomenę
elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;
11.12. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos Centre atvejus,
nagrinėti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Centre priemonių;
11.13. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais;
11.14. vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo kontrolę.
12. Priemonės, kurios sumažins korupcijos pasireiškimo prielaidas Centre, ir jų įvykdymo
terminai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės pateikti Programos įgyvendinimo priemonių plane
(Programos priedas).
IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS
13. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra skiriamas Programoje nustatytiems
uždaviniams įgyvendinti, nustatytoms problemoms pašalinti ir tikslui pasiekti.
14. Programos įgyvendinimą organizuoja Centras. Programos įgyvendinimą kontroliuoja
Centro direktorius.
15. Programos įgyvendinimą koordinuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos
klausimais teikia Centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre.
16. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių
įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti
Centro darbuotojai.
17. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, laiku nustatyti kliūtis ir problemas,
kylančias įgyvendinant Programą:
17.1. asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre, privalo
reguliariai vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo
stebėseną ir vertinimą;
17.2. asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre,
įgyvendindamas Programos įgyvendinimo priemonių planą, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo
kiekvieno ketvirčio pabaigos apibendrintą informaciją apie Programos įgyvendinimo priemonių
plane numatytų priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis ir
dokumentus teikia Centro direktoriui;
17.3. 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 tikslas ir
uždaviniai, laiku neįvykdytos Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės;
17.4. asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre, ir už
konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingi
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Centro darbuotojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti
įtakos Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimui, turi teisę
teikti Centro direktoriui motyvuotus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo priemonių plane
numatytų priemonių pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodami jų tikslus,
vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus;
17.5. Centras ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pasibaigus kalendoriniams metams pateikia
informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją
ir kontrolę, apie:
17.5.1. Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų
programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymą;
17.5.2. Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymą.
18. 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.
19. Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu ir vertinimu, skelbiama viešai
Centro interneto (www.rsc.lt) svetainėje.
20. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas suderinama su metiniais Centro veiklos
planais.
21. Programa vykdoma iš Centro biudžeto asignavimų.
22. 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.
23. 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.
24. 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 2020–2022 metų programos
priedas
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
(-ai)
terminas
vertinimo kriterijai
1 UŽDAVINYS.
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ,
ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ CENTRE
–
1.1. Informacijos apie asmenį, Centro direktorius,
Ne vėliau kaip Informacijos apie asmens,
paskirtą atsakingu už korupcijos asmuo, atsakingas už korupcijos per
5
darbo atsakingo už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą prevencijos ir kontrolės vykdymą dienas
nuo prevencijos ir kontrolės
Centre,
pateikimas
Sveikatos Centre
asmens,
vykdymą Centre, paskyrimą
apsaugos ministerijos darbuotojams,
atsakingo
už pateikimas
atsakingiems
už
korupcijos
korupcijos
prevenciją ir kontrolę
prevencijos
ir
kontrolės
vykdymą Centre,
paskyrimo
–
1.2. Programos ir jos įgyvendinimo Centro direktorius,
Ne vėliau kaip Programos
ir
jos
priemonių plano kopijų pateikimas asmuo, atsakingas už korupcijos per
5
darbo įgyvendinimo
priemonių
Sveikatos apsaugos ministerijos prevencijos ir kontrolės vykdymą dienas
nuo plano kopijų pateikimas
darbuotojams, atsakingiems už Centre
Programos ir jos
korupcijos prevenciją ir kontrolę
įgyvendinimo
priemonių plano
priėmimo
ar
pakeitimo
–
1.3. Centro Programos ir jos Asmuo, atsakingas už korupcijos Ne vėliau kaip Centro interneto svetainėje
įgyvendinimo priemonių plano bei prevencijos ir kontrolės vykdymą per
5
darbo paskelbta Programa ir jos
Problema

Priemonė

2

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė
patikslintos
informacijos
apie
asmenį, atsakingą už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą
Centre, duomenų ir kontaktų
skelbimas
Centro
interneto
svetainėje

4.

–

5.

–

6.

–

1.4. Ataskaitos apie Programos
įgyvendinimo priemonių plano
vykdymą skelbimas Centro interneto
svetainės
skyriaus
„Korupcijos
prevencija“
srityje
„Korupcijos
prevencijos programos“

Įvykdymo
terminas
Centre
dienas
nuo
Programos ir jos
įgyvendinimo
priemonių plano
priėmimo
ar
pakeitimo arba
asmens,
atsakingo
už
korupcijos
prevencijos
ir
kontrolės
vykdymą Centre,
duomenų
pasikeitimo
Asmuo, atsakingas už korupcijos Ataskaitą skelbti
prevencijos ir kontrolės vykdymą kas pusę metų,
Centre
ne vėliau kaip iki
kito
mėnesio
10 dienos
Vykdytojas
(-ai)

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
įgyvendinimo
priemonių
planas bei asmens, atsakingo
už korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą Centre,
duomenys ir kontaktai

Paskelbta ataskaita apie
Programos
įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą

2 UŽDAVINYS.
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
2.1.
Centro
veiklos
sričių Centro direktorius,
Kiekvienų metų Nustatyti korupcijos rizikos
vertinimas,
siekiant
nustatyti asmuo, atsakingas už korupcijos III ketvirtis
veiksniai
konkrečius
korupcijos
rizikos prevencijos ir kontrolės vykdymą
veiksnius
bei
korupcijos Centre
pasireiškimo tikimybę
2.2.
Pateikti
medžiagą
dėl Centro direktorius,
Kiekvienų metų Pateikta
medžiaga
dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės asmuo, atsakingas už korupcijos III ketvirtis
korupcijos
pasireiškimo
nustatymo Sveikatos apsaugos prevencijos ir kontrolės vykdymą
tikimybės nustatymo

3

Eil.
Nr.

7.

Problema

ministerijos
darbuotojams,
atsakingiems
už
korupcijos
prevenciją ir kontrolę
Ne visais atvejais 2.3. Atlikus korupcijos pasireiškimo
nustačius
tikimybės nustatymą ir nustačius
korupcijos rizikos korupcijos rizikos veiksnius, Centro
veiksnius
korupcijos
rizikos
veiksnių
sudaromas
pašalinimo ar mažinimo plano
korupcijos rizikos tvirtinimas
veiksnių
pašalinimo
ar
mažinimo planas

8.

–

9.

–

Vykdytojas
(-ai)

Priemonė

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Centre
Centro direktorius,
Ne vėliau kaip
asmuo, atsakingas už korupcijos per 10 dienų nuo
prevencijos ir kontrolės vykdymą išvados
apie
Centre
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo

3 UŽDAVINYS.
VYKDYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ
3.1. Centro direktoriaus įsakymu Asmuo, atsakingas už korupcijos Per 3
darbo
tvirtinamų norminių teisės aktų prevencijos ir kontrolės vykdymą dienas nuo teisės
projektų, jei jais numatoma Centre
akto
projekto
reguliuoti visuomeninius santykius,
pateikimo
nurodytus Korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje,
antikorupcinio vertinimo atlikimas
3.2. Centro direktoriaus įsakymu Asmuo, atsakingas už korupcijos Parengus
tvirtinamų norminių teisės aktų prevencijos ir kontrolės vykdymą antikorupcinio
projektų ir jų antikorupcinio Centre
vertinimo
vertinimo pažymų skelbimas Teisės
pažymą
aktų
informacinėje
sistemoje
(TAIS). Antikorupcinio vertinimo
pažymos skelbiamos kaip atskiras
teisės akto projekto lydimasis
dokumentas ir yra priskiriamos

Centro
direktoriaus
patvirtintas
korupcijos
rizikos veiksnių pašalinimo
ar mažinimo planas

Teisės
aktų
projektų,
pateiktų
antikorupciniam
vertinimui, skaičius.
Parengtų teisės aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo
pažymų skaičius
Vertintų teisės aktų projektų
paskelbtų TAIS skaičius

4

Eil.
Nr.

10.

11.

12.

Problema

–

Priemonė
dokumentų rūšiai – „Antikorupcinio
vertinimo išvada“
3.3. Teisės aktų projektų (įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, sveikatos
apsaugos
ministro
įsakymų
projektų), jei jais numatoma
reguliuoti visuomeninius santykius,
nurodytus Korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje,
pateikimas Sveikatos apsaugos
ministerijos
darbuotojams,
atsakingiems
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę,
antikorupciniam vertinimui

Vykdytojas
(-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Centro direktorius,
Pateikus teisės Teisės
aktų
projektų,
asmuo, atsakingas už korupcijos akto projektą
pateiktų
antikorupciniam
prevencijos ir kontrolės vykdymą
vertinimui, skaičius.
Centre

4 UŽDAVINYS.
INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS CENTRE, PATIKRINIMAS
–
4.1. Raštiško prašymo pateikimas Asmuo, atsakingas už korupcijos Privaloma
Pateiktų
prašymų
Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl prevencijos ir kontrolės vykdymą tvarka, numatant Specialiųjų tyrimų tarnybai
informacijos apie asmenį, siekiantį Centre.
priimti asmenį į dėl informacijos pateikimo
eiti arba einantį Centre pareigas,
pareigas;
apie asmenis, siekusius eiti
numatytas Korupcijos prevencijos
Centre
pareigas, kai kreiptis yra
įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje,
direktoriui
privaloma, skaičius.
pateikimo
priėmus
Pateiktų
prašymų
sprendimą
dėl Specialiųjų tyrimų tarnybai
asmens, einančio dėl informacijos pateikimo
nurodytas
apie asmenis, einančius
pareigas
nurodytas pareigas, skaičius
5 UŽDAVINYS.
INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRUI IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRUI
–
5.1. Pateikti informaciją Valstybės Centro direktorius,
Priėmus galutinį Centro darbuotojų, kurie

5

Eil.
Nr.

13.

14.

15.

Problema

Vykdytojas
Įvykdymo
(-ai)
terminas
tarnautojų registrui ir Juridinių asmuo, atsakingas už korupcijos teismo
asmenų registrui apie Centro prevencijos ir kontrolės vykdymą nuosprendį.
darbuotojus, kurie pripažinti padarę Centre
Patraukus
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
administracinėn
veikas,
taip
pat
patrauktus
ar
drausminėn
administracinėn ar drausminėn
atsakomybėn už
atsakomybėn
už
sunkius
sunkius
tarnybinius
nusižengimus,
tarnybinius
susijusius su Viešųjų ir privačių
nusižengimus per
interesų
derinimo
įstatymo
14 dienų
reikalavimų pažeidimu, padarytus
siekiant gauti neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems asmenims
Priemonė

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
buvo
pripažinti
padarę
nusikalstamas veikas, taip
pat
patrauktų
administracinėn
ar
drausminėn atsakomybėn už
sunkius
tarnybinius
nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
įstatymo
reikalavimų pažeidimu.
Pranešimų
Valstybės
tarnautojų
registrui
ir
Juridinių asmenų registrui
skaičius

6 UŽDAVINYS.
DIDINTI CENTRO VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ TEIKIANT PASLAUGAS BEI ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI
–
6.1. Informacijos apie mokamas Centro direktorius,
Nuolat iki 2022 Informacija apie mokamas
visuomenės sveikatos priežiūros asmuo, atsakingas už korupcijos m. gruodžio 31 d. visuomenės
sveikatos
paslaugas,
teikiamas
Centre, prevencijos ir kontrolės vykdymą
priežiūros
paslaugas,
skelbimas
Centro
interneto Centre
teikiamas Centre, skelbiama
svetainėje
Centro interneto svetainėje
–
6.2. Informacijos apie pacientų Centro direktorius,
Nuolat iki 2022 Informacija apie pacientų
teises ir pareigas skelbimas Centro asmuo, atsakingas už korupcijos m. gruodžio 31 d. teises ir pareigas skelbiama
interneto svetainėje
prevencijos ir kontrolės vykdymą
Centro interneto svetainėje
Centre
7 UŽDAVINYS.
UGDYTI CENTRO DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
Centre vykdomas 7.1. Mokyti Centro darbuotojus Asmuo, atsakingas už korupcijos Ne rečiau kaip 1 Didesnis
darbuotojų
darbuotojų
korupcijos prevencijos klausimais ir prevencijos ir kontrolės vykdymą kartą per metus
sąmoningumas korupcijos
mokymas
rengti
mokymų
aktualiais Centre
prevencijos klausimais:

6

Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

antikorupcijos
korupcijos prevencijos klausimais
tema
nėra dalomąją medžiagą, padedančią
pakankamas
formuoti korupcijai atsparią aplinką

16.

–

7.2. Priimtiems naujiems Centro
darbuotojams
rengti
įvadinį
mokymą korupcijos prevencijos
klausimais

Vykdytojas
(-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
1) asmens, atsakingo už
korupcijos prevencijos ir
kotrolės
vykdymą,
dalyvavimas
mokymuose
korupcijos
prevencijos
klausimais: 2020 m. – ne
mažiau nei 1 vnt., 2021 m. –
ne mažiau nei 1 vnt., 2022
m. – ne mažiau nei 1 vnt.
2) kasmet organizuojami
mokymai
korupcijos
prevencijos temomis ar
užtikrinamas
darbuotojų
dalyvavimas konferencijose,
kuriuose dalyvautų daugiau
nei 10 proc. darbuotojų arba
nuolat
rengiama
ir
atnaujinama
dalomoji
medžiaga
korupcijos
prevencijos klausimais ir
elektroniniu paštu išplatinta
daugiau kaip 50 proc.
darbuotojų
Asmuo, atsakingas už korupcijos Priėmus
naują Mokymus
korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą darbuotoją
prevencijos
klausimais
Centre
išklausiusių
Centro
darbuotojų skaičius.
Įvadinio
mokymo
korupcijos
prevencijos
klausimais trukmė
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Eil.
Nr.

17.

18.

19.

20.

Vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
(-ai)
terminas
vertinimo kriterijai
8 UŽDAVINYS.
GERINTI VALDYMO KOKYBĘ, TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS
–
8.1. Centre įdiegtos kokybės Centro direktorius
Nuolat iki 2022 Atitiktis Lietuvos standarto
vadybos sistemos, atitinkančios
m. gruodžio 31 d. LST EN ISO 9001:2015
Lietuvos standarto LST EN ISO
„Kokybės vadybos sistemos.
9001:2015
„Kokybės
vadybos
Reikalavimai“
sistemos.
Reikalavimai“
reikalavimams
reikalavimų
įgyvendinimas
ir
tobulinimas
–
8.2. Pasikeitus Centro pareigybių Centro direktorius,
Nuolat
iki Pakeistas Centro valstybės
sąrašui, peržiūrėti ir, jeigu reikia, asmuo, atsakingas už korupcijos 2022 m. gruodžio tarnautojų ir darbuotojų,
pakeisti Centro valstybės tarnautojų prevencijos ir kontrolės vykdymą 31 d.
dirbančių
pagal
darbo
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo Centre
sutartis, pareigybių, kurias
sutartis, pareigybių, kurias einantys
einantys asmenys privalo
asmenys
privalo
deklaruoti
deklaruoti
privačius
privačius interesus, sąrašą
interesus, sąrašas
–
8.3. Asmenų, dirbančių valstybinėje Centro, vyriausiasis specialistas Kasmet
iki 100
proc.
valstybės
tarnyboje, kontrolės, kaip jie laikosi (atsakingas už personalą)
2022 m. gruodžio tarnautojų ir darbuotojų,
Viešųjų ir privačių interesų
31 d.
dirbančių
pagal
darbo
derinimo įstatymo reikalavimų,
sutartis,
kurie
nurodyti
vykdymas
Centro valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių
pagal
darbo
sutartis,
pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąraše,
pateikė (patikslino) privačių
interesų deklaracijas
–
8.4. Parengti Dovanų, gautų pagal Centro direktorius,
Iki 2021 m. kovo Parengtas Dovanų, gautų
tarptautinį protokolą ar tradicijas, asmuo, atsakingas už korupcijos 19 d.
pagal tarptautinį protokolą

Problema

Priemonė

8

Eil.
Nr.

21.

22.

23.

Problema

Vykdytojas
(-ai)
taip pat reprezentacijai skirtų prevencijos ir kontrolės vykdymą
dovanų perdavimo,
vertinimo, Centre
registravimo,
saugojimo
ir
eksponavimo
tvarkos
aprašo
projektą ir Veiksmų Centre gavus
neteisėtą atlygį tvarkos aprašo
projektą pagal Specialiųjų tyrimų
tarnybos rekomendacijas
Priemonė

Įvykdymo
terminas

9 UŽDAVINYS.
MAŽINTI NAŠTĄ VERSLUI
Ne visada ūkio 9.1. Planinės ūkio subjektų veiklos Centro direktorius
Nuolat
iki
subjektų veiklos priežiūros vykdymas, nustačius
2022 m. gruodžio
priežiūros
ūkio subjektų veiklos rizikingumo
31 d.
planavimas
lygį
atliekamas,
įvertinus
ūkio
subjektų veiklos
rizikingumo lygį
–
9.2.
Ūkio
subjektų
veiklos Centro direktorius
Nuolat
iki
priežiūros
vykdymas,
esant
2022 m. gruodžio
būtinybei, dalyvaujant ne mažiau
31 d.
kaip 2 valstybinės radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės pareigūnams
(toliau – pareigūnas)
10 UŽDAVINYS.
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO CENTRE SKAIDRUMĄ
Nemaža
dalis 10.1. Šiuo metu galimų pirkti Centro direktorius,
Nuolat
iki
viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų Centro
viešųjų
pirkimų 2022 m. gruodžio
atliekama
ne pirkimų vykdymas per CPO LT ir organizatorius,
31 d.

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
ar tradicijas, taip pat
reprezentacijai
skirtų
dovanų
perdavimo,
vertinimo,
registravimo,
saugojimo ir eksponavimo
tvarkos aprašo projektas ir
Veiksmų
Centre
gavus
neteisėtą atlygį tvarkos
aprašo projektas
Planinė
ūkio subjektų
veiklos priežiūra vykdoma,
nustačius ūkio subjektų
veiklos rizikingumo lygį

Ūkio
subjektų
veiklos
priežiūra vykdoma, esant
būtinybei, dalyvaujant ne
mažiau kaip 2 pareigūnams

Viešųjų pirkimų, įvykdytų
per CPO LT ir CVPIS,
skaičius
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Eil.
Nr.

24.

25.

Problema

Priemonė

elektroniniu būdu, CVPIS
tai
sudaro
prielaidas
neskaidriems
viešiesiems
pirkimams
ir
korupcijai
pasireikšti
–
10.2. Atlikti Centro vykdomų
viešųjų pirkimų stebėseną pagal
nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos
rekomenduojamus viešųjų pirkimų
vertinimo rodiklius, juos adaptuoti
ir ne mažiau kaip keturis viešųjų
pirkimų rodiklius paviešinti Centro
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“
–
10.3. 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

Vykdytojas
(-ai)
Centro viešųjų pirkimų komisija

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Centro direktorius,
Iki 2021 m. kovo Centro interneto svetainėje
Centro
viešųjų
pirkimų 31 d.
paviešinti ne mažiau kaip
organizatorius,
keturi
viešųjų
pirkimų
Centro viešųjų pirkimų komisija
vertinimo rodikliai

Centro direktorius,
Centro
viešųjų
pirkimų
organizatorius,
Centro viešųjų pirkimų komisija

Nuolat
atlikti
informacijos
analizę ir išvadas
bei
siūlymus
pateikti Centro
direktoriui
ne
rečiau kaip du
kartus
per

Pateiktos Centro direktoriui
ne mažiau nei dvi išvados
bei siūlymai dėl viešųjų
pirkimų stebėsenos rodiklių
tobulinimo,
korupcijos
prevencijos
veiklos
skaidrumo didinimo: 2020
m. – 2 vnt., 2021 m. – 2
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Eil.
Nr.

Problema

Priemonė
užpildytose
formose
pateiktos
informacijos analizę ir išvadas bei
siūlymus dėl viešųjų pirkimų
stebėsenos rodiklių tobulinimo,
korupcijos prevencijos veiklos
skaidrumo didinimo pateikti Centro
direktoriui ne rečiau kaip du kartus
per kalendorinius metus

26.

27.

28.

Vykdytojas
(-ai)

Įvykdymo
terminas
kalendorinius
metus

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
vnt., 2022 – 2 vnt.

11 UŽDAVINYS.
INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS, MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI,
PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
–
11.1. Informacijos apie atsakomybę Asmuo, atsakingas už korupcijos Nuolat iki 2022 Paskelbta
informacija
už korupcinio pobūdžio teisės prevencijos ir kontrolės vykdymą m. gruodžio 31 d. Centro interneto svetainėje
pažeidimus ir kur turi kreiptis Centre
asmuo, susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika, skelbimas Centro
interneto svetainėje
–
11.2. Visose Centro informacijos Asmuo, atsakingas už korupcijos Nuolat iki 2022 Paskelbta
atnaujinta
skelbimo vietose ir Centro interneto prevencijos ir kontrolės vykdymą m. gruodžio 31 d. informacija visose Centro
svetainėje
skelbti
atnaujintą Centre
informacijos
skelbimo
informaciją apie Sveikatos apsaugos
vietose ir Centro interneto
ministerijos „pasitikėjimo telefoną“
svetainėje
ir
Centro
telefoną,
kuriais
anonimiškai galima pranešti apie
korupcinio pobūdžio veikas
12 UŽDAVINYS.
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS CENTRE ATVEJUS, NAGRINĖTI
PASIŪLYMUS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS CENTRE PRIEMONIŲ
–
12.1. Skundų, pranešimų dėl galimų Centro direktorius,
Gavus skundą, Skundų, pareiškimų dėl
korupcinio pobūdžio nusikalstamų asmuo, atsakingas už korupcijos pranešimą
ar galimų korupcinio pobūdžio
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Eil.
Nr.

Problema

29.

–

30.

–

31.

–

Vykdytojas
Įvykdymo
(-ai)
terminas
veikų bei siūlymų dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą siūlymą
prevencijos priemonių nagrinėjimas Centre
Priemonė

12.2. Gavus pranešimą apie galimą
Centro darbuotojo korupcinę veiką,
Centro direktoriaus, Sveikatos
apsaugos ministerijos darbuotojų,
atsakingų už korupcijos prevenciją
ir kontrolę, ir Specialiųjų tyrimų
tarnybos informavimas telefonu ir
elektroniniu paštu teisės aktuose
nustatyta tvarka
12.3. Informacijos apie Centre
teisės aktų nustatyta tvarka
nustatytus korupcijos atvejus bei
atvejus, kai Centre dirbantis asmuo
pažeidė Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo reikalavimus,
skelbimas
Centro
interneto
svetainėje
12.4. Skelbti Centro interneto
svetainėje informaciją apie Centro
darbuotojams pareikštus įtarimus
padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas

Centro direktorius

Gavus
informaciją

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
nusikalstamų
veikų
ar
siūlymų dėl korupcijos
prevencijos
priemonių
skaičius
Pateiktų pranešimų skaičius

Centro direktorius,
Per 10 darbo Paskelbtų
asmuo, atsakingas už korupcijos dienų
nuo skaičius
prevencijos ir kontrolės vykdymą informacijos
Centre
gavimo

Centro direktorius,
Per 10 darbo
asmuo, atsakingas už korupcijos dienų
nuo
prevencijos ir kontrolės vykdymą informacijos apie
Centre
darbuotojui
pareikštus
įtarimus padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamą

pranešimų

Asmenų, kuriems buvo
pateikti įtarimai padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas,
skaičius. Skelbimų skaičius
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Eil.
Nr.

Problema

32.

–

33.

–

34.

–

Priemonė

Vykdytojas
(-ai)

Įvykdymo
terminas
veiką patvirtinimo

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

13 UŽDAVINYS.
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
13.1.
Bendradarbiavimas
su Centro direktorius, asmuo, atsakingas Nuolat
iki Gauta metodinė pagalba
Specialiųjų
tyrimų
tarnyba už
korupcijos
prevencijos
ir 2022 m. gruodžio
korupcijos prevencijos ir kontrolės kontrolės vykdymą Centre
31 d.
vykdymo klausimais
14 UŽDAVINYS.
VYKDYTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO KONTROLĘ
14.1. Programos įgyvendinimo Asmuo, atsakingas už korupcijos Pranešimą
Pateiktų pranešimų skaičius
priemonių plano koordinavimo ir prevencijos ir kontrolės vykdymą pateikti
per
kontrolės vykdymas, prireikus Centre
5 dienas
nuo
pasiūlymų
teikimas
Centro
kiekvieno
direktoriui dėl Programos pakeitimo
ketvirčio
pabaigos
14.2. Centras pateikia informaciją Centro direktorius,
Informaciją
Pateiktos
informacijos
Sveikatos apsaugos ministerijos asmuo, atsakingas už korupcijos pateikti ne vėliau skaičius
darbuotojams, atsakingiems už prevencijos ir kontrolės vykdymą kaip per 7 darbo
korupcijos prevenciją ir kontrolę, Centre
dienas pasibaigus
apie Šakinės korupcijos prevencijos
kalendoriniams
sveikatos
priežiūros
sistemoje
metams
2020–2022
metų
programos
įgyvendinimo priemonių plane
numatytų priemonių vykdymą ir
Programos įgyvendinimo priemonių
plane numatytų priemonių vykdymą
_______________

