PATVIRTINTA
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus
2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V- 17
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2020–2024 METŲ PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos (toliau –
Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre (toliau – Centras) 2020–2024 metų laikotarpiu.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, 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“, 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.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos įgyvendinimo priemonių planą, numatant priemones,
kurios sumažins korupcijos pasireiškimo prielaidas Centre, jų įvykdymo terminus, vertinimo kriterijus.
II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
5. Kovos su korupcija sritys, kuriose pasireiškia problemos:
5.1. 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
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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;
5.2. 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“.
6. Korupcijos pasireiškimo Centro veikloje prielaidos:
6.1. 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;
6.2. teisinės korupcijos prielaidos Centro veikloje:
6.2.1. 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;
6.2.2. 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;
6.3. institucinės korupcijos prielaidos Centro veikloje:
6.3.1. tinkamų sąlygų atskiroms Centro veiklos sritims nesudarymas dėl lėšų ar darbuotojų stokos.
Vakcinų sandėlio 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;
6.3.2. darbuotojų lojalumo, patikimumo ir motyvacijos siekti karjeros problemos;
6.4. visuomenės pilietiškumo stoka:
6.4.1. visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija;
6.4.2. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas;
6.4.3. nesipriešinimas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikas darantiems valstybinėje
tarnyboje dirbantiems asmenims;
6.4.4. piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.
7. 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.
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Lentelė. Duomenys apie Centro veiklos sritis, kuriose galima didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė
Eil.
Nr.

Centro veiklos sritys, kuriose galima
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

1.
1.1.

Bendrosios veiklos sritys:
Centro personalo valdymas ir
administravimas

1.2.

Centro turto valdymas, naudojimas,
disponavimas juo, lėšų jam išlaikyti
naudojimo kontrolė
Viešųjų pirkimų planavimas,
organizavimas, vykdymas, priežiūra

1.3.

1.4.

Teisės aktų ir sutarčių projektų rengimas ir
derinimas pagal Centro kompetenciją

1.5.

Darbuotojų viešų ir privačių interesų
valdymas

2.
2.1.

Specialiosios veiklos sritys:
Lietuvos gyventojų skiepijimų
organizavimas ir koordinavimas

2.2.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimas

2.3.

Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės
informacinės sistemos tvarkymas

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio
4 dalyje numatyti kriterijai, kuriuos atitinka
veiklos sritis
Veiklos sritis atitinka
įstatymo 6 straipsnio 4
nustatytus kriterijus
Veiklos sritis atitinka
įstatymo 6 straipsnio 4
nustatytus kriterijus
Veiklos sritis atitinka
įstatymo 6 straipsnio 4
nustatytus kriterijus
Veiklos sritis atitinka
įstatymo 6 straipsnio 4
nustatytus kriterijus
Veiklos sritis atitinka
įstatymo 6 straipsnio 4
nustatytus kriterijus

Korupcijos prevencijos
dalies 3 ir 5 punktuose
Korupcijos prevencijos
dalies 3 ir 5 punktuose
Korupcijos prevencijos
dalies 3 ir 5 punktuose
Korupcijos prevencijos
dalies 3 ir 5 punktuose
Korupcijos prevencijos
dalies 3 ir 5 punktuose

Veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3, 4 ir 5 punktuose
nustatytus kriterijus
Veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose
nustatytus kriterijus
Veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktuose
nustatytus kriterijus

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
8. 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.
9. Uždaviniai Programos tikslui pasiekti:
9.1. parengti korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą, paskirti asmenį,
atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre;
9.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
9.3. vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
9.4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Centre, patikrinimas;
9.5. didinti Centro veiklos viešumą ir atvirumą;
9.6. ugdyti Centro darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;
9.7. gerinti valdymo kokybę, Centre sudaryti antikorupcinę aplinką;
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9.8. didinti viešųjų pirkimų vykdymo Centre skaidrumą;
9.9. informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais, motyvuoti visuomenę elgtis
sąžiningai, pranešti apie korupciją;
9.10. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos Centre atvejus, nagrinėti
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Centre priemonių;
9.11. bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais;
9.12. vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo kontrolę.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS
10. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra skiriamas Programoje nustatytoms
priemonėms įgyvendinti, nustatytoms problemoms pašalinti ir tikslui pasiekti.
11. Programos įgyvendinimą organizuoja Centras. Programos įgyvendinimą kontroliuoja Centro
direktorius.
12. Programos įgyvendinimą koordinuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais
teikia Centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą Centre.
13. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą
pagal kompetenciją atsako Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti Centro darbuotojai.
14. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, laiku nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias
įgyvendinant Programą:
14.1. asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre, privalo reguliariai
vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir
vertinimą;
14.2. 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;
14.3. 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;
14.4. 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, 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;
14.5. Centras kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Sveikatos apsaugos
ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriui teikia Pranešimą apie priemonių, nurodytų Programos
įgyvendinimo priemonių plane, įgyvendinimą.
15. 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.
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16. Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu ir vertinimu, skelbiama viešai Centro
interneto svetainėje www.ulac.lt.
17. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas suderinamas su metiniu Centro veiklos planu.
18. Programa vykdoma iš Centro biudžeto asignavimų.
19. 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.
20. 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.
_____________

