KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRE 2016–2019 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2016 M. I PUSMETĮ
1 UŽDAVINYS.
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ
(KOMISIJĄ), ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR
KONTROLĘ
Eil.
Nr.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Priemonė

Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą, paskyrimas (patikslinimas).
Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją
ir kontrolę, pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos skyriui.
Parengti ir patvirtinti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau –
ULAC) Korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą.
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui
pateikti ULAC direktoriaus įsakymu patvirtintos Korupcijos
prevencijos 2016–2019 m. programos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano kopijas.
Korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo
2016–2019 m. priemonių plano bei patikslintos informacijos apie
asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę,
duomenų ir kontaktų skelbimas ULAC interneto svetainėje.

Informacija apie priemonės
vykdymą

ULAC direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1V- 23 patvirtintas
asmuo, kuris atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui raštu
pateikta informacija apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir
kontrolę ULAC.
Parengta ir ULAC direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1V- 23
patvirtinta ULAC Korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planas.
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui raštu
pateiktos ULAC direktoriaus įsakymu patvirtintos Korupcijos prevencijos
2016–2019 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopijas.
ULAC interneto tinklalapyje paskelbta ULAC direktoriaus įsakymu
patvirtinta Korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo
2016–2019 m. priemonių planas (ULAC interneto tinklalapyje ,,Korupcijos
prevencija“, ,,Korupcijos prevencijos programos“).
ULAC interneto tinklalapyje paskelbti duomenys ir kontaktai apie asmenį,
paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (ULAC interneto
tinklalapyje ,,Korupcijos prevencija“, ,,Asmenys, atsakingi už korupcijos
prevenciją“).

ULAC
interneto svetainėje ataskaitos
apie
Korupcijos ULAC interneto svetainėje paskelbta informacija apie Korupcijos
prevencijos programos ir programos įgyvendinimo 2016–2019 prevencijos priemonių plano 2016–2019 m. priemonių vykdymą (ULAC
m. priemonių plano vykdymą skelbimas.
interneto tinklalapyje ,,Korupcijos prevencija“, ,,Korupcijos prevencijos
programos“).
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2 UŽDAVINYS.
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

Eil.
Nr.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Eil.
Nr.
3.1.

Eil.
Nr.
4.1.

Priemonė

Informacija apie priemonės
vykdymą

ULAC veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius Vadovaujantis 2016 m. liepos 4 d. LR sveikatos apsaugos ministro
korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo įsakymu Nr. V-889 atliekamas Teisės aktų nustatyta tvarka skiepijimus
tikimybę.
atliekančių institucijų aprūpinimo vakcinomis ir švirkštais, vakcinų
saugojimo srities korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas, kuris bus
baigtas iki 2016 m. rugsėjo 14 d.
ULAC direktorių supažindinti su atliktu veiklos srities įvertinimu Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą su atliktu veiklos
dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.
srities vertinimo informacija ir išvadomis bus supažindintas ULAC
direktorius.
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą informacija su
pateikti atlikto veiklos srities įvertinimo dėl korupcijos dokumentais bus raštu pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos
pasireiškimo tikimybės medžiagą.
prevencijos skyriui.
Parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą ir esant poreikiui bus
planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą.
parengtas ir ULAC direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytų neatitikimų
šalinimo priemonių planas.
3 UŽDAVINYS.
UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
Priemonė

Informacija apie priemonės
vykdymą

ULAC darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ULAC darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę,
dalyvavimas Sveikatos apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų nedalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ar
tarnybos ar kituose mokymuose, kurie susiję su korupcijos kituose mokymuose, kurie susiję su korupcijos prevencija ir kontrole.
prevencija ir kontrole.
4 UŽDAVINYS.
MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
Priemonė

Informacija apie priemonės
vykdymą

Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus ULAC interneto svetainėje demonstruojamas reklaminis skydelis (baneris)
su korupcijos apraiškomis patalpinimas ir /ar atnaujinimas ULAC su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (ULAC
interneto svetainėje.
interneto tinklalapio tituliniame puslapyje).
Be to, papildomai ULAC interneto svetainėje patalpinta informacija apie
korupcijos žalą bei galimybes dėl korupcijos apraiškų kreiptis į STT ar
SAM su detaliomis nuorodomis (ULAC interneto tinklalapyje ,,Korupcijos
prevencija“, ,,Kita aktuali informacija apie korupciją ar jos prevenciją“).
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5 UŽDAVINYS.
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SKAIDRUMĄ

Eil.
Nr.

5.1.

Priemonė

Informacija apie priemonės
vykdymą
Per
CPO
atlikti
2
%
visų
viešųjų
pirkimų.
Galimų pirkti prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus vykdyti per

Centrinę pirkimo organizaciją (toliau – CPO).

6 UŽDAVINYS.
NAGRINĖTI PASITIKĖJIMO TELEFONU BEI KITAIS BŪDAIS GAUTUS SKUNDUS
Eil.
Nr.

6.1.
6.2.
6.2.

Eil.
Nr.

7.1.
7.2.

Eil.
Nr.
8.2.

8.3.

Priemonė

Gautų skundų registravimas

Informacija apie priemonės
vykdymą

ULAC negavo skundų, pareiškimų, prašymų dėl galimų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų.
Gautų skundų dėl ULAC veiklos ar darbuotojų patikrinimų ULAC negavo skundų, pareiškimų, prašymų dėl galimų korupcinio
organizavimas
pobūdžio nusikalstamų veikų.
Gautų skundų analizės atlikimas. Susistemintų duomenų teikimas ULAC negavo skundų, pareiškimų, prašymų dėl galimų korupcinio
ULAC direktoriui.
pobūdžio nusikalstamų veikų.
7 UŽDAVINYS.
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS
Priemonė

Informacija apie priemonės
vykdymą

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant ULAC negavo skundų, pareiškimų, prašymų dėl galimų korupcinio
informuoti ULAC direktorių ir Specialiųjų tyrimų tarnybą.
pobūdžio nusikalstamų veikų.
ULAC interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigoje
ULAC negavo skundų, pareiškimų, prašymų dėl galimų korupcinio
nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus kai ULAC dirbantis asmuo pobūdžio nusikalstamų veikų.
pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatas.
8 UŽDAVINYS.
GAUNAMŲ PASIŪLYMŲ IR INFORMACIJOS, SUSIJUSIO SU KORUPCIJOS PREVENCIJA, VERTINIMAS
Informacija apie priemonės
Priemonė
vykdymą

Analizuoti gautas pastabas, pasiūlymus ar kt. informaciją dėl
Korupcijos prevencijos 2016– 2019 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių, teikti siūlymus ULAC direktoriui dėl
programos ir priemonių.
Korupcijos prevencijos 2016–2019 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano keitimus ir/ar papildymus,

Nebuvo gautų pastabų, pasiūlymų ir kt. informacijos apie ULAC
Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
Kadangi nebuvo gauta pastabų, pasiūlymų ir kt. informacijos apie ULAC
Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą
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susijusius su gautais pasiūlymais,
svetainėje.

Eil.
Nr.
9.1.

9.2.

skelbti ULAC interneto nebuvo poreikio atlikti jų keitimą ir/ar papildymus.

9 UŽDAVINYS.
BENDRADARBIAUSTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
Informacija apie priemonės
Priemonė
vykdymą

Bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos Bendradarbiauta ir keistasi informacija su Sveikatos apsaugos ministerijos
prevencijos skyriumi ir Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos Korupcijos prevencijos skyriumi (2 kartus bendrauta telefonu ir 1 raštu).
prevencijos ir kontrolės klausimais.
Bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos Nebendradarbiauta ir nesikeista informacija.
prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis sveikatos sistemos
įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos
prevenciją ir kontrolę.
______________________________________________

