RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2021 METŲ
III–IV KETV. ATASKAITA
Plane numatytas
Priemonės įvykdymo aprašymas arba
Įvykdymo data
įvykdymo terminas
neįvykdymo priežastys
1 UŽDAVINYS.
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ,
ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE (TOLIAU – CENTRAS)
4. 1.4. Ataskaitos apie Programos įgyvendinimo Ataskaitą skelbti kas
2021-07-01
Centro
interneto
svetainės
skyriaus
priemonių plano vykdymą skelbimas Centro pusę metų, ne vėliau
„Korupcijos prevencija“ srityje „Korupcijos
interneto svetainės skyriaus „Korupcijos kaip iki kito mėnesio
prevencijos
programos“
paskelbta
prevencija“ srityje „Korupcijos prevencijos 10 dienos
Radiacinės saugos centro korupcijos
programos“
prevencijos 2020–2022 metų programos
įgyvendinimo 2021 metų I–II ketv. ataskaita
2 UŽDAVINYS.
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
5. 2.1. Centro veiklos sričių vertinimas, siekiant Kiekvienų metų
2021-09-06
Centras,
vadovaudamasis
Lietuvos
nustatyti konkrečius korupcijos rizikos III ketvirtis
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
veiksnius bei korupcijos pasireiškimo
6 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos
tikimybę
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
2021 m.
liepos
21 d.
raštą
Nr. (1.1.21.60E) 10-4189 „Dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo“, 2021 m.
III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo
tikimybę veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės
šaltiniais,
išskyrus
branduolinės energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,
įteisinimo srityje ir parengė Motyvuotą
išvadą dėl Centro veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo
Eil.
Nr.

Priemonė

2
Eil.
Nr.
6.

7.

8.

Plane numatytas
įvykdymo terminas
2.2. Pateikti medžiagą dėl korupcijos Kiekvienų metų
pasireiškimo tikimybės nustatymo Sveikatos III ketvirtis
apsaugos
ministerijos
darbuotojams,
atsakingiems už korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Priemonė

2.3. Atlikus korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos
rizikos veiksnius, Centro korupcijos rizikos
veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano
tvirtinimas

Ne vėliau kaip per 10
dienų nuo išvados apie
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo

Įvykdymo data
2021-09-06

2021-09-06

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
Centras 2021 m. rugsėjo 6 d. raštu
Nr. (1.6 E) 2-2475
„Dėl
korupcijos
pasireiškimo tikimybės Radiacinės saugos
centre nustatymo 2021 metais“ pateikė
Sveikatos apsaugos ministerijai Motyvuotą
išvadą dėl Centro veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą Centre 2021 m. III ketvirtį, buvo
parengtas Korupcijos rizikos veiksnių
pašalinimo priemonių, kurių būtina imtis
didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei
šalinti,
planas,
kuriame
nurodytos
priemonės, atsakingi vykdytojai ir vykdymo
terminai

3 UŽDAVINYS.
VYKDYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ
3.1. Centro direktoriaus įsakymu tvirtinamų Per 3 darbo dienas nuo
_________
2021 m. III–IV ketv. nebuvo atliekamas
norminių teisės aktų projektų, jei jais teisės akto projekto
Centro direktoriaus įsakymu tvirtinamų
numatoma
reguliuoti
visuomeninius pateikimo
norminių teisės aktų projektų antikorupcinis
santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos
vertinimas, nes Centro direktoriaus įsakymu
įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinio
tvirtinamų norminių teisės aktų projektai
vertinimo atlikimas
nenumatė reguliuoti visuomeninių santykių,
nurodytų Korupcijos prevencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje

3
Eil.
Nr.
9.

Plane numatytas
įvykdymo terminas
3.2. Centro direktoriaus įsakymu tvirtinamų Parengus antikorupcinio
norminių teisės aktų projektų ir jų vertinimo pažymą
antikorupcinio vertinimo pažymų skelbimas
Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Antikorupcinio
vertinimo
pažymos
skelbiamos kaip atskiras teisės akto projekto
lydimasis dokumentas ir yra priskiriamos
dokumentų rūšiai – „Antikorupcinio
vertinimo išvada“

10.

3.3. Teisės aktų projektų (įstatymų, Pateikus
Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos projektą
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

11.

Priemonė

teisės

akto

Įvykdymo data
_________

_________

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
2021 m. III–IV ketv. nebuvo parengta ir
paskelbta Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS) Centro direktoriaus
įsakymu tvirtinamų teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažymų, nes
Centro direktoriaus įsakymu tvirtinamų
norminių teisės aktų projektai nenumatė
reguliuoti visuomeninių santykių, nurodytų
Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio
1 dalyje
2021 m. III–IV ketv. nebuvo pateikta
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
darbuotojams, atsakingiems už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, antikorupciniam
vertinimui atlikti teisės aktų projektų, nes
teisės aktų projektai nenumatė reguliuoti
visuomeninių santykių, nurodytų Korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje

4 UŽDAVINYS.
INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS CENTRE, PATIKRINIMAS
4.1. Raštiško prašymo pateikimas Specialiųjų Privaloma
tvarka,
_________
Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. III–IV ketv.
tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, numatant
priimti
nebuvo priimta asmenų į pareigas, numatytas
siekiantį eiti arba einantį Centre pareigas, asmenį į pareigas.
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio
numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo Centre
direktoriui
6 dalyje, privaloma tvarka nebuvo kreiptasi į
9 straipsnio 6 dalyje, pateikimo
priėmus sprendimą dėl
Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu dėl
asmens,
einančio
informacijos apie asmenį, siekiantį eiti Centre
nurodytas pareigas
pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, pateikimo.

4
Eil.
Nr.

12.

Priemonė

Plane numatytas
įvykdymo terminas

Įvykdymo data

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
2021 m. III–IV ketv. Centro direktorius
nesant pagrindo nesikreipė į Specialiųjų
tyrimų tarnybą su prašymu dėl informacijos
apie asmenį, einantį Centre pareigas,
numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo
9 straipsnio 6 dalyje, pateikimo

5 UŽDAVINYS.
INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRUI IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRUI
5.1.
Pateikti
informaciją
Valstybės Priėmus galutinį teismo
__________
Valstybės tarnautojų registrui ir Juridinių
tarnautojų registrui ir Juridinių asmenų nuosprendį. Patraukus
asmenų registrui nebuvo pateikta pranešimų,
registrui apie Centro darbuotojus, kurie administracinėn
ar
nes neatsirado nurodytos sąlygos, kurioms
pripažinti padarę korupcinio pobūdžio drausminėn
esant ši priemonė turėtų būti įvykdyta.
nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus atsakomybėn
už
Nebuvo nustatyta, kad Centro valstybės
administracinėn ar drausminėn atsakomybėn sunkius
tarnybinius
tarnautojai ir darbuotojai padarė korupcinio
už sunkius tarnybinius nusižengimus, nusižengimus per 14
pobūdžio nusikalstamas veikas, buvo
susijusius su Viešųjų ir privačių interesų dienų
patraukti administracinėn ar drausminėn
derinimo įstatymo reikalavimų pažeidimu,
atsakomybėn už sunkius tarnybinius
padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar
nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir
privilegijų sau ar kitiems asmenims
privačių
interesų
derinimo
įstatymo
reikalavimų pažeidimu

5
Plane numatytas
Priemonės įvykdymo aprašymas arba
Įvykdymo data
įvykdymo terminas
neįvykdymo priežastys
6 UŽDAVINYS.
DIDINTI CENTRO VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ TEIKIANT PASLAUGAS BEI ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI
13. 6.1.
Informacijos
apie
mokamas Nuolat iki 2022 m.
__________
2021 m. III–IV ketv. nereikėjo keisti Centro
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gruodžio 31 d.
interneto svetainėje paskelbtos informacijos
teikiamas Centre, skelbimas Centro
apie Mokamų visuomenės sveikatos
interneto svetainėje
priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės
saugos centre ir jo skyriuose, sąrašą ir kainas
(2 priedas), nes 2021 m. III–IV ketv. nebuvo
pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d.
įsakymas Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų
Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“

Eil.
Nr.

Priemonė

14.

6.2. Informacijos apie pacientų teises ir
pareigas skelbimas Centro interneto
svetainėje

Nuolat iki 2022 m.
gruodžio 31 d.

__________

Centro
interneto
svetainės
skyriaus
„Korupcijos prevencija“ srityje „Pacientų
teisių apsauga“ skelbiama informacijos apie
pacientų teises nuoroda.
Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę
saugą, kurie nustato asmenų, patiriančių
medicininę apšvitą, teises, skelbiami Centro
interneto svetainėje

15.

7 UŽDAVINYS.
UGDYTI CENTRO DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
7.1. Mokyti Centro darbuotojus korupcijos Ne rečiau kaip 1 kartą
Centro vyriausiasis specialistas, atsakingas
prevencijos klausimais ir rengti mokymų per metus
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
aktualiais korupcijos prevencijos klausimais
vykdymą
Centre,
dalyvavo
šiuose
dalomąją medžiagą, padedančią formuoti
nuotoliniuose renginiuose:
korupcijai atsparią aplinką
2021-09-21
1)
Specialiųjų
tyrimų
tarnybos
organizuotame nuotoliniame Specialiųjų

6
Eil.
Nr.

Priemonė

Plane numatytas
įvykdymo terminas

Įvykdymo data

2021-10-12

2021-11-29

2021-12-09
16.

17.

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

naują

2021-09-20 (2),
2021-11-16

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
tyrimų tarnybos elektroninio mokymo
platformos pristatymo renginyje;
2) iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
organizuotame
nuotoliniame
renginyje
„Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas:
antikorupciniai elgesio standartai“;
3) iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
organizuotame
nuotoliniame
renginyje
„Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“;
4) 1-ojo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
gimtadienio nuotoliniame renginyje
Centro vyriausiasis specialistas, atsakingas
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą Centre, vykdė priimtų į pareigas
3 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
įvadinį mokymą korupcijos prevencijos
klausimais

8 UŽDAVINYS.
GERINTI VALDYMO KOKYBĘ, TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS
8.1. Centre įdiegtos kokybės vadybos Nuolat iki 2022 m.
2021-08-19,
Siekiant užtikrinti Centro veiklos kokybę ir
sistemos, atitinkančios Lietuvos standarto gruodžio 31 d.
2021-08-26,
gerinti veiklos rezultatus, 2021 m. III–IV
LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos
2021-09-16,
ketv. buvo įgyvendinama Centre įdiegta
sistemos.
Reikalavimai“
reikalavimų
2021-11-04,
kokybės vadybos sistema, atitinkanti
įgyvendinimas ir tobulinimas
2021-11-09
Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015
„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“
reikalavimus.
Įdiegta kokybės vadybos sistema Centre
gerino darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų
paslaugų atlikimo kokybę.

7
Eil.
Nr.

Priemonė

Plane numatytas
įvykdymo terminas

Įvykdymo data

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
2021 m. III–IV ketv. Centre buvo tobulinami
Centro
kokybės
vadybos
sistemos
dokumentai: parengti ir priimti kai kurių
Centro kokybės vadybos sistemos procedūrų
(2021-08-26, 2021-09-16, 2021-11-09) ir
darbo instrukcijų (2021-08-19, 2021-08-26,
2021-09-16, 2021-11-04) nauji leidimai

18.

8.2. Pasikeitus Centro pareigybių sąrašui, Nuolat iki 2022 m.
peržiūrėti ir, jeigu reikia, pakeisti Centro gruodžio 31 d.
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašą

2021-09-22

Centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. V-83 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d.
įsakymo Nr. V-94 „Dėl Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
nuostatų vykdymo“ pakeitimo“ buvo
papildytas Pareigų, kurias Centre einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašas, patvirtintas Centro
direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu
Nr. V-94 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo įstatymo
nuostatų vykdymo“

19.

8.3. Asmenų, dirbančių valstybinėje Kasmet iki 2022 m.
tarnyboje, kontrolės, kaip jie laikosi Viešųjų gruodžio 31 d.
ir privačių interesų derinimo įstatymo
reikalavimų, vykdymas

2021-09-28,
2021-11-24

Centro vyriausiasis specialistas, atsakingas
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą Centre, vykdė Centro valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis (kurie yra asmenys, dirbantys
valstybinėje tarnyboje), kontrolę, kaip jie
deklaruoja privačius interesus Privačių
interesų registre (PINREG) ir laikosi Viešųjų

8
Eil.
Nr.

21.

Priemonė

Plane numatytas
įvykdymo terminas

Įvykdymo data

9 UŽDAVINYS.
MAŽINTI NAŠTĄ VERSLUI
9.1. Planinės ūkio subjektų veiklos priežiūros Nuolat iki 2022 m.
2021-08-27
vykdymas, nustačius ūkio subjektų veiklos gruodžio 31 d.
rizikingumo lygį

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
ir privačių interesų derinimo įstatymo
reikalavimų

Radiacinės saugos priežiūros reglamento,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos
priežiūros reglamento patvirtinimo“ (kuris
pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. V-1952 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“) (toliau –
Reglamentas), 15 punkte nustatyta, kad
planiniai patikrinimai atliekami pagal
Reglamento 19–21 punktuose nustatyta
tvarka parengtą ir patvirtintą radiacinės
saugos priežiūros metų planą, o ūkio
subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti,
atrenkami
vadovaujantis
Reglamento
1 priede nustatytu patikrinimų dažnumu,
Centro direktoriaus nustatyta tvarka įvertinus
ūkio
subjekto
veiklos
rizikingumo,
pavojingumo pobūdį, žalos vertybėms
atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip
ūkio subjektas laikėsi teisės aktų,

9
Eil.
Nr.

22.

23.

Priemonė

Plane numatytas
įvykdymo terminas

9.2. Ūkio subjektų veiklos priežiūros Nuolat iki 2022 m.
vykdymas, esant būtinybei, dalyvaujant ne gruodžio 31 d.
mažiau kaip 2 valstybinės radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės pareigūnams (toliau –
pareigūnas)

Įvykdymo data

__________

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą,
reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas
aplinkybes
Tais atvejais, kai atliekamas sudėtingą veiklą
vykdančio
ūkio
subjekto
veiklos
patikrinimas, ar patikrinimas, kai nustatoma
pažeidimų,
už
kuriuos
taikytina
administracinė atsakomybė, arba kai ūkio
subjektas ginčija nustatytus pažeidimus, ūkio
subjektų veiklos patikrinime dalyvauja ne
mažiau kaip 2 pareigūnai

10 UŽDAVINYS.
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO CENTRE SKAIDRUMĄ
10.1. Šiuo metu galimų pirkti prekių, Nuolat iki 2022 m.
2021-08-16,
Centras naudodamasis CPO LT 2021 m. III–
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymas gruodžio 31 d.
2021-09-15,
IV ketv. vykdė 7 viešuosius pirkimus.
per CPO LT ir CVPIS
2021-10-20,
2021-11-03,
2021-11-14,
2021-11-15,
2021-11-20
2021-12-13

Centras naudodamasis CVP IS 2021 m. III–
IV ketv. vykdė 1 viešąjį pirkimą

10
Eil.
Plane numatytas
Priemonė
Nr.
įvykdymo terminas
24. 10.2. Atlikti Centro vykdomų viešųjų pirkimų Iki 2021 m. kovo 31 d.
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“

25.

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
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

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

Įvykdymo data
2021-09-29,
2021-12-31

2021-09-29,
2021-12-31

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
Atlikta Centro viešųjų pirkimų vykdymo
stebėsena pagal Centro viešųjų pirkimų
vertinimo rodiklius, nustatytus vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos
priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų
vertinimo rodiklių paviešinimo“, kurie
paskelbti Centro interneto svetainės skyriaus
„Administracinė
informacija“
srities
„Viešieji pirkimai“ dalyje „Bendroji
informacija“.
Nuoroda į Centro viešųjų pirkimų vertinimo
rodiklius paskelbta Centro interneto svetainės
skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje
„Kita informacija apie korupcijos prevenciją“
Atlikta 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
informacijos analizė
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Plane numatytas
Priemonės įvykdymo aprašymas arba
Įvykdymo data
įvykdymo terminas
neįvykdymo priežastys
11 UŽDAVINYS.
INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS, MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI,
PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
26. 11.1. Informacijos apie atsakomybę už Nuolat iki 2022 m.
__________
Centro
interneto
svetainės
skyriaus
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gruodžio 31 d.
„Korupcijos
prevencija“
srityje
turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio
„Atsakomybė“
anksčiau
paskelbtos
pobūdžio veika, skelbimas Centro interneto
informacijos apie korupcijos sampratą,
svetainėje
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus,
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir
baudžiamąją atsakomybę už korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas atnaujinti
nereikėjo

Eil.
Nr.

27.

Priemonė

11.2. Visose Centro informacijos skelbimo Nuolat iki 2022 m.
vietose ir Centro interneto svetainėje skelbti gruodžio 31 d.
atnaujintą informaciją apie Sveikatos
apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“
ir Centro telefoną, kuriais anonimiškai galima
pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

2021-12-22

Centre, aptarnaujant asmenis, platinami
Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri vykdo
korupcijos prevencijos iniciatyvas sveikatos
priežiūros sistemoje, parengti ir išleisti
antikorupciniai lankstinukai.
Centro
interneto
svetainės
skyriaus
„Korupcijos prevencija“ srityje „Pranešk apie
korupciją“ bei Centro informacijos skelbimo
vietose anksčiau paskelbtos informacijos apie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
„pasitikėjimo telefoną“ ir Centro telefoną,
kuriais galima anonimiškai pranešti apie
korupcinio pobūdžio veikas, atnaujinti
nereikėjo

12
Plane numatytas
Priemonės įvykdymo aprašymas arba
Įvykdymo data
įvykdymo terminas
neįvykdymo priežastys
12 UŽDAVINYS.
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS CENTRE ATVEJUS, NAGRINĖTI
PASIŪLYMUS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS CENTRE PRIEMONIŲ
28. 12.1. Skundų, pranešimų dėl galimų Gavus
skundą,
__________
Nebuvo gauta nei skundų dėl galimų
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bei pranešimą ar siūlymą
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
siūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių
atvejų, nei pasiūlymų dėl korupcijos
nagrinėjimas
prevencijos Centre priemonių

Eil.
Nr.

29.

30.

31.

Priemonė

12.2. Gavus pranešimą apie galimą Centro Gavus informaciją
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 Per 10 darbo dienų nuo
nustatyta tvarka nustatytus korupcijos informacijos gavimo
atvejus bei atvejus, kai Centre dirbantis
asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo reikalavimus, skelbimas
Centro interneto svetainėje

__________

Nebuvo gauta informacijos apie galimas
Centro darbuotojų korupcines veikas

__________

Nebuvo nustatyta korupcijos atvejų Centre
bei atvejų, kai Centre dirbantis asmuo
pažeidė Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo reikalavimus

12.4. Skelbti Centro interneto svetainėje
informaciją apie Centro darbuotojams
pareikštus įtarimus padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas

__________

Centro darbuotojams nebuvo pareikšti
įtarimai padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas

Per 10 darbo dienų nuo
informacijos
apie
darbuotojui pareikštus
įtarimus
padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamą
veiką
patvirtinimo
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Eil.
Nr.

32.

33.

Plane numatytas
Priemonės įvykdymo aprašymas arba
Įvykdymo data
įvykdymo terminas
neįvykdymo priežastys
13 UŽDAVINYS.
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
13.1. Bendradarbiavimas su Specialiųjų Nuolat iki 2022 m.
Centro vyriausiasis specialistas, atsakingas
tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir gruodžio 31 d.
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
kontrolės vykdymo klausimais
vykdymą
Centre,
dalyvavo
šiuose
nuotoliniuose renginiuose:
2021-09-21
1)
Specialiųjų
tyrimų
tarnybos
organizuotame nuotoliniame Specialiųjų
tyrimų tarnybos elektroninio mokymo
platformos pristatymo renginyje;
2021-10-12
2) iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
organizuotame
nuotoliniame
renginyje
„Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas:
antikorupciniai elgesio standartai“;
2021-11-29
3) iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
organizuotame
nuotoliniame
renginyje
„Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“;
2021-12-09
4) 1-ojo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
gimtadienio nuotoliniame renginyje
Priemonė

14 UŽDAVINYS.
VYKDYTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO KONTROLĘ
14.1. Programos įgyvendinimo priemonių Pranešimą pateikti per
2021-07-01
Centro vyriausiasis specialistas, atsakingas
plano koordinavimo ir kontrolės vykdymas, 5 dienas nuo kiekvieno
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
prireikus pasiūlymų teikimas Centro ketvirčio pabaigos
vykdymą Centre, pateikė Centro direktoriui
direktoriui dėl Programos pakeitimo
Pranešimą apie Centro 2021 m. II ketv.
įvykdytas korupcijos prevencijos priemones,
nurodytas Centro korupcijos prevencijos
2020–2022 metų programos įgyvendinimo
priemonių plane

14
Eil.
Nr.

Priemonė

Plane numatytas
įvykdymo terminas

Įvykdymo data
2021-10-04

Priemonės įvykdymo aprašymas arba
neįvykdymo priežastys
Centro vyriausiasis specialistas, atsakingas
už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą Centre, pateikė Centro direktoriui
Pranešimą apie Centro 2021 m. III ketv.
įvykdytas korupcijos prevencijos priemones,
nurodytas Centro korupcijos prevencijos
2020–2022 metų programos įgyvendinimo
priemonių plane

Pastaba. Pranešime nurodyti Centro vykdytų korupcijos prevencijos priemonių eilės numeriai atitinka Centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų
programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytus korupcijos prevencijos priemonių eilės numerius.
________________

