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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 METŲ
ĮVYKDYMO ATASKAITA
1 UŽDAVINYS
DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ NACIONALINIAME VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRE PRIE
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (TOLIAU – NVSC), STIPRINTI NVSC VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ,
DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS (TOLIAU – DARBUOTOJAI), ANTIKORUPCINĖS ELGSENOS PASKATAS
Problema – nepakankamas NVSC darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas ir principingumas.
Eil.
Nr.

Priemonė

1.1.

Skatinti (raginti) NVSC
darbuotojus dalyvauti
korupcijos prevencijos
veikloje, teikti
pasiūlymus dėl NVSC
korupcijos prevencijos
programos ir jos
įgyvendinimo priemonių
plano.

Vykdytojai

Skyrių vedėjai,
Departamentų
direktoriai.

Įvykdymo
terminas
Nuolat, ne rečiau
kaip kartą per
metus iki gruodžio
15 d.

Laukiamo
rezultato
vertinimo
kriterijai
Gautų pasiūlymų /
atsiliepimų /
nuomonių skaičius.

Informacija apie priemonės
įvykdymą

Nuolat vykdoma.
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2020–2022 metų korupcijos
prevencijos programos ir Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos 2020–
2022 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių
plano projektas buvo derinamas su
NVSC departamentais atsižvelgiant į jų
teikiamus siūlymus.
NVSC departamentai bei asmenys
atsakingi už korupcijos prevenciją ir jos
kontrolę NVSC departamentuose el.
paštu ir / ar Dokumentų valdymo
sistemos (toliau – DVS) priemonėmis
teikė siūlymus dėl sričių, kuriose
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egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė, įvertinimo.
2020 m. gruodžio 15 d. Tarnybiniu
pranešimu Nr. DP-11122 „Dėl ūkio
subjektų priežiūros planų projektų
sudarymo, kuomet nesudaromos sąlygos
korupcijai, ir pateikimo“ NVSC
direktoriui pateiktas NVSC Visuomenės
sveikatos saugos kontrolės skyriaus
(toliau – VSSKS) siūlymas pavesti
NVSC
departamentams
parengti
Periodinės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės 2021 m.
patikrinimų
planus,
panaudojant
Visuomenės
sveikatos
saugos
informacinės sistemos duomenis bei,
siekiant sumažinti administracinę naštą
ūkio subjektams, patikrinimus planuoti
taip, kad juridinio asmens vykdomos
veiklos
būtų
tikrinamos
vieno
patikrinimo metu, o siekiant nesudaryti
sąlygų korupcijai, patikrinimus planuoti
taip, kad patikrinimą atliktų du
specialistai.
NVSC
darbuotojai.

Nuolat

Gautų pasiūlymų /
atsiliepimų /
nuomonių skaičius.

NVSC
direktoriaus
įsakymu paskirti
asmenys,
atsakingi už
korupcijos
prevenciją ir jos

Nuolat, pagal
poreikį (ne rečiau
kaip 1 kartą per
metus).

Gautų pasiūlymų /
atsiliepimų /
nuomonių skaičius.

Nuolat vykdoma.
2020 m. kovo 5 d. NVSC Panevėžio
departamente asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
pastebėjo, jog „norą duoti ir / ar priimti
vadinamas „dovanas“ turėtų stabdyti ne
tik įstatymų draudimai, tačiau ir NVSC
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kontrolę NVSC
departamentuose.

puoselėjamos
vertybės,
pačių
darbuotojų vidiniai įsitikinimai“ ir el.
paštu pateikė siūlymą vienai iš
Skaidrumo atmintinės formuluočių „jei
asmuo bando atsidėkoti įteikdamas bet
kokią dovaną, NVSC darbuotojas turi
kategoriškai atsisakyti ją priimti,
mandagiai paaiškindamas, kad tokie
veiksmai yra neleistini ir neteisėti, tai
prieštarauja NVSC puoselėjamoms
vertybėms, darbuotojo įsitikinimams,
tokius veiksmus draudžia Lietuvos
Respublikos įstatymai;“.
NVSC departamentai bei asmenys,
atsakingi už korupcijos prevenciją ir jos
kontrolę NVSC departamentuose, el.
paštu ir / ar DVS priemonėmis teikė
siūlymus dėl sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
įvertinimo. 2020 m. birželio 26 d. buvo
pateiktas NVSC Vilniaus departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
(toliau – VSSS) siūlymas 2020 m. NVSC
atlikti planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priėmimo
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą, nes vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
4, 5 p. nuostatomis minėta funkcija
priskiriama
prie
sričių,
kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Į mintą siūlymą
buvo atsižvelgta.
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1.2.

Organizuoti / vykdyti
mokymus korupcijos
prevencijos bei
susijusiomis temomis
NVSC direktoriaus
įsakymu įgaliotam

NVSC
direktoriaus
įsakymu vykdyti
korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
įgaliotas asmuo.

Nuolat, pagal
poreikį (ne rečiau
kaip 1 kartą per
metus).

Atliktų pakeitimų
skaičius.

Personalo
skyrius

Nuolat

NVSC direktoriaus
įsakymu įgaliotas /
paskirti asmenys,
atliekantys
korupcijos
prevenciją ir

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius

Nuolat vykdoma.
Atsižvelgiant į 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“, 2020 m.
gruodžio 22 d. NVSC direktoriaus
įsakymu
Nr.
VKE-598
„Dėl
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo
2 d. įsakymo Nr. VKE-75 „Dėl
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2020-2022 metų korupcijos
prevencijos programos ir Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos 20202022 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių
plano patvirtinimo“ pakeitimo” pakeisti
2020-2022 metų korupcijos prevencijos
programos 1 ir 16 punktai, taip pat
pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas
2020-2022 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių
planas.
Nuolat vykdoma.
2020 m. liepos 30 d. Lietuvos
Respublikos
specialiųjų
tyrimų
tarnyboje (Jakšto g. 6, Vilnius) dalyvauta
Specialiųjų
tyrimų
tarnybos
organizuojamame gerosios praktikos ir
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asmeniui, vykdančiam
korupcijos prevenciją ir
kontrolę NVSC, bei
kitiems asmenims,
atsakingiems už
korupcijos prevenciją ir
jos kontrolę NVSC
departamentuose.

kontrolę NVSC bei
departamente per
metus dalyvauja
bent 1 mokymuose
jų kvalifikacijai,
vykdant korupcijos
prevenciją ir
kontrolę, kelti.

patirties kuriant korupcijai atsparią
aplinką
pasidalijimo
susitikime.
Susitikimo metu aptarta aktuali
informacija korupcijos prevencijos
srityje bei susipažinta su Specialiųjų
tyrimų
tarnybos
parengtomis
antikorupcinio sąmoningumo didinimo
priemonėmis, diskutuota klausimais,
susijusiais su įstaigų dovanų politika,
gautų dovanų registravimu ir apskaita.
2020 m. gruodžio 1 d. dalyvauta
nuotoliniuose 8 akad. val. mokymuose
tema „Tarnybinė (profesinė) etika ir
korupcijos prevencija viešųjų pirkimų,
įdarbinimo, ES ir paramos lėšų
skirstymo ir naudojimo bei sveikatos
apsaugos srityse dirbantiems valstybės
tarnautojams”.

1.3.

Organizuoti NVSC
darbuotojų
antikorupcinius
mokymus.

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius
Personalo
skyrius

Nuolat, pagal
poreikį (ne rečiau
kaip 1 kartą per
metus).

Mokymuose
dalyvavusių
darbuotojų skaičius

2020 m. gruodžio 9 d. dalyvauta
nuotoliniame renginyje „Skaidrumo
akademija“.
Nuolat vykdoma.
2020 m. rugpjūčio 12 d. asmenims,
atsakingiems už korupcijos prevenciją ir
jos kontrolę NVSC departamentuose el.
paštu buvo pateikta:
1. keli geri korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo pavyzdžiai bei
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
nustatymo rekomendacijos:
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https://www.stt.lt/korupcijosprevencija/korupcijos-pasireiskimotikimybes-nustatymas/7479
2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo ir kita mokomoji medžiaga:
https://www.stt.lt/korupcijosprevencija/mokomoji-ir-metodinemedziaga/kita-medziaga/7453

1.4.

Tvirtinti nuolat aktualų
NVSC pareigų, kurias
einantys asmenys
privalo deklaruoti
privačius interesus,

Personalo
skyrius

Nuolat

Supažindintų
darbuotojų skaičius.

Visiems NVSC darbuotojams 2020 m.
gruodžio 22 d. el. paštu išsiųsta detali
instrukcija dėl pranešėjų apsaugos pagal
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos vidinio informacijos apie
pažeidimus
teikimo
kanalo
administravimo
tvarkos
aprašą,
patvirtintą Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2020 m.
gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VKE-568
„Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos vidinio informacijos apie
pažeidimus
teikimo
kanalo
administravimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo”.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis mokymuose korupcijos
prevencijos bei susijusiomis temomis
dalyvavusių darbuotojų skaičius 10.
Įvykdyta.
Parengtas ir 2020 m. sausio 13 d. NVSC
direktoriaus įsakymu Nr. VKE-11 „Dėl
Pareigų,
kurias
Nacionaliniame
visuomenės sveikatos centre prie
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sąrašą, su šiuo sąrašu
pasirašytinai
supažindinti visus
deklaruojančius, o sąrašą
skelbti NVSC interneto
svetainėje.

Sveikatos apsaugos ministerijos einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus,
sąrašo
patvirtinimo”
patvirtintas
Pareigų,
kurias
Nacionaliniame visuomenės sveikatos
centre
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus, sąrašas.
Su minėtu sąrašu DVS supažindinti ir
NVSC darbuotojai.
Skelbiama interneto svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/teisineinformacija/nvsc-norminiai-teises-aktai

1.5.

Vykdyti nuolatinę
Personalo
NVSC darbuotojų
skyrius
privačių interesų
deklaracijų pateikimo
laiku ir tinkamai
kontrolę, NVSC
darbuotojų
konsultavimą, metodinės
medžiagos teikimą viešų
ir privačių interesų
deklaravimo klausimais.

Nuolat

Asmens, atsakingo
už privačių interesų
deklaravimo
administravimą,
konsultavimą ir
kontrolę NVSC bei
informacijos
pateikimą
Vyriausiajai
tarnybinės etikos
komisijai
priminimų /
konsultacijų /
rekomendacijų
NVSC
darbuotojams dėl
privačių interesų
deklaravimo,

NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis supažindintų darbuotojų
skaičius – 302 valstybės tarnautojai (27
laukiama susipažinti DVS).
Nuolat vykdoma.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis asmens, atsakingo už
privačių
interesų
deklaravimo
administravimą,
konsultavimą
ir
kontrolę NVSC bei informacijos
pateikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai priminimų / konsultacijų /
rekomendacijų NVSC darbuotojams dėl
privačių interesų deklaravimo, interesų
konflikto ir pan. skaičius per vienus
kalendorinius metus yra 12.
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1.6.

1.7.

1.8.

interesų konflikto ir
pan. skaičius per
vienus
kalendorinius
metus.
Supažindintų
darbuotojų skaičius.

Priimant (perkeliant) į
pareigas asmenis,
kuriems taikoma pareiga
deklaruoti privačius
interesus, nedelsiant
papildomai apie šią
prievolę juos
pasirašytinai informuoti
raštu.
Deklaruojančius asmenis
pasirašytinai
supažindinti su jiems
Viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo ribojimais
atstovauti, priimti
dovanas ar paslaugas, o
valstybinėje tarnyboje
dirbančius – su pareiga
nedelsiant raštu
informuoti apie priimtą
pasiūlymą pereiti į kitą
darbą.

Personalo
skyrius

Nuolat

Personalo
skyrius

Nuolat

Supažindintų
darbuotojų skaičius.

Nuolat vykdoma.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis supažindintų darbuotojų
nėra.

Užtikrinti, kad visi
viešuosiuose pirkimuose
dalyvauti paskirti
deklaruojantieji asmenys
privačių interesų
deklaracijas užpildytų ir
pateiktų, o šias pareigos

Personalo
skyrius

Nuolat

Viešuosiuose
pirkimuose
dalyvaujančių
asmenų, tinkamai
deklaravusių
privačius interesus,
skaičius.

Nuolat vykdoma.
NVSC Personalo ir Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrių pateiktais duomenimis
viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių
asmenų, tinkamai deklaravusių privačius
interesus, skaičius 47.

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius

Nuolat vykdoma.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis supažindintų darbuotojų
skaičius 47.
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neįvykdžius asmenims
apskritai nebūtų
leidžiama jokia forma
dalyvauti pirkimo
procedūrose.
1.9.

1.10.

Naujai įdarbintų NVSC
darbuotojų
supažindinimas su
NVSC darbuotojų
skaidrumo atmintine.
Parengti dovanų, taip pat
reprezentacijai skirtų
dovanų perdavimo,
vertinimo, registravimo,
saugojimo ir
eksponavimo tvarkos
aprašą pagal Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos
rekomendacijas.

Personalo
skyrius

Nuolat

Naujų darbuotojų
supažindinimo
skaičius.

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius

2021 m. I ketvirtis

Parengtas įsakymo
projektas.
Patvirtintas tvarkos
aprašas paskelbimas
NVSC interneto
svetainėje.

Nuolat vykdoma.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis
naujų
darbuotojų
supažindinimo skaičius 87.

2 UŽDAVINYS
ATSKLEISTI IR ŠALINTI GALIMAS KORUPCIJOS PRIEŽASTIS, SĄLYGAS, GERINANT NVSC VEIKLOS KOKYBĘ
Problema – korupcijos rizikos veiksnių, prielaidų pasireikšti korupcinio pobūdžio apraiškoms NVSC veikloje egzistavimas.
2.1.
Atlikti NVSC veiklos
NVSC
Vertinimo atlikimas Atlikta NVSC
Įvykdyta.
srities (-čių) vertinimą,
direktoriaus
ir išvados
veiklos sričių
Atliktas NVSC veiklos sričių vertinimas
parengti ir pateikti
įsakymu vykdyti pateikimas iki
antikorupcinė
ir 2020 m. rugsėjo 30 d. NVSC
išanalizuotos (-ų) NVSC korupcijos
einamųjų metų III
analizė ir vertinimas direktoriaus patvirtinta Motyvuota
veiklos srities (-čių)
prevenciją ir jos ketvirčio pabaigos. ir pateikta
išvada dėl Nacionalinio visuomenės
vertinimo išvadą su
kontrolę NVSC
informacija
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
pasiūlymais
įgaliotas asmuo. Išvados pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos sričių, kuriose
(priemonėmis) dėl
Sveikatos apsaugos ministerijai.
egzistuoja
didelė
korupcijos
antikorupcinės analizės
NVSC
ministerijai ne
pasireiškimo tikimybė Nr. (04 1.9 E)BVir vertinimo metu
direktoriaus
vėliau kaip per 20
10945 (toliau – Motyvuota išvada).
nustatytų korupcijos
įsakymu paskirti darbo dienų nuo
rizikos veiksnių
asmenys,
išvados apie
2020 m. spalio 1 d. NVSC raštu Nr. (04
pašalinimo.
atsakingi už
korupcijos
6.1 E)2-74831 „Dėl Motyvuotos išvados
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korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
departamentuose.

pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
patvirtinimo.

dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
pateikimo”
Motyvuota išvada pateikta Sveikatos
apsaugos ministerijai.

Skyrių vedėjai
(pagal poreikį),
Departamentų
direktoriai (pagal
poreikį).

2.2.

Teisės aktų nustatyta
tvarka teikti ataskaitas
Sveikatos apsaugos
ministerijai apie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
antikorupcinėje
programoje numatytų
priemonių, priskirtų
NVSC kompetencijai,

NVSC
direktoriaus
įsakymu vykdyti
korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
įgaliotas asmuo.

Motyvuota išvada skelbiama ir interneto
svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija/korupcijos-pasireiskimotikimybe

Esant nustatytoms
priemonėms, teikti
informaciją
Sveikatos apsaugos
ministerijai teisės
aktų nustatytais
terminais.

Sveikatos apsaugos
ministerijai pateikta
informacija apie
NVSC priskirtų
priemonių
įgyvendinimo eigą
ir pasiektus
rezultatus.

NVSC direktoriaus įsakymu paskirti
asmenys, atsakingi už korupcijos
prevenciją ir jos kontrolę NVSC
departamentuose 2020 m. rugsėjo mėn.
taip pat atliko departamentų korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimus,
kuriuos pateikė DVS priemonėmis ir / ar
el. paštu. Korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimas NVSC Vilniaus
departamente buvo pateiktas 2020 m.
rugsėjo 7 d. Tarnybiniu pranešimu Nr.
DP-7335.
Vykdoma.
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2.3.

2.4.

2.5.

įgyvendinimo eigą ir
pasiektus rezultatus.
Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnyje
nurodytais pagrindais ir
tvarka kreiptis į
Specialiųjų tyrimų
tarnybą (toliau – STT)
dėl informacijos apie
asmenis, siekiančius eiti
arba einančius pareigas,
NVSC pateikimo.
Gavus informacijos apie
galimai korupcinio
pobūdžio NVSC
darbuotojų veiklą,
nedelsiant atlikti
tarnybinį patikrinimą,
kurio metu nustačius
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos
požymių, apie tai
pranešti STT.
Peržiūrėti 2016 m.
gruodžio 20 d. NVSC
direktoriaus įsakymą
„Dėl privačių interesų
deklaravimo”,
atsižvelgiant į teisės aktų
pasikeitimus ir
praktikoje kylančias
problemas, įskaitant
nepotizmo kontrolę.

Personalo
skyrius

Nuolat, pagal
poreikį

Kreipimųsi į STT
Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymo 9
straipsnyje
nurodytais
pagrindais ir tvarka
skaičius.

Nuolat vykdoma.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis kreiptasi į STT nebuvo.

NVSC
direktoriaus
įsakymu
sudaryta
komisija

Nedelsiant, gavus
informaciją

Atliktų tarnybinių
patikrinimų dėl
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos
veikos požymių
turinčios veiklos,
skaičius.

Informacijos apie galimai korupcinio
pobūdžio NVSC darbuotojų veiklą
nebuvo gauta, atliktų tarnybinių
patikrinimų dėl korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos požymių turinčios
veiklos nėra.

Personalo
skyrius

2020 m. II ketvirtis

Įsakymo
parengimas.
Pareikštų
nusišalinimų/
nušalinimų,
nagrinėjant
klausimus, dėl kurių
gali kilti viešųjų ir
privačių interesų
konfliktas, skaičius.

Vykdoma.
NVSC Personalo skyriaus pateiktais
duomenimis 2020 m. sausio 13 d. NVSC
direktoriaus įsakymu Nr. VKE-11 „Dėl
Pareigų,
kurias
Nacionaliniame
visuomenės sveikatos centre prie
Sveikatos apsaugos ministerijos einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašo patvirtinimo” NVSC
direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d.
įsakymo Nr. VK-401 „Dėl privačių
interesų deklaravimo“ 1 punktas
pripažintas netekusiu galios.
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2.6.

Parengti tvarkos aprašo
projektą, kuriame būtų
aiškiai reglamentuotos
dalyvavimo teritorijų
planavimo ir statinių
statybos procese
procedūros.

Visuomenės
sveikatos saugos
skyrius

2020 m. III ketvirtis Parengtas įsakymo
projektas.

2.7.

NVSC departamentų
specialistams surengti
vidiniai mokymai kaip
teisingai pildyti Statinio
projektavimo
dokumentų tikrinimo
pažymas.

Visuomenės
sveikatos saugos
skyrius

2020 m. IV
ketvirtis

Mokymų skaičius.

Taip pat NVSC Personalo skyriaus
pateiktais duomenimis priimti 2
nusišalinimai.
Vykdoma.
Parengtas įsakymo projektas, kuris
2020 m. gruodžio 21 d. Tarnybiniu
pranešimu Nr. DP-11513 „Dėl Statinio
projekto tikrinimo tvarkos aprašo“
pateiktas NVSC direktoriui. 2020 m.
gruodžio 22 d. VSSS vedėja Tarnybiniu
pranešimu
Nr.
DP-11692
„Dėl
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2020-2022 metų korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano įgyvendinimo” NVSC
direktorių informavo, jog 2.6 priemonė
„Parengti tvarkos aprašo projektą,
kuriame būtų aiškiai reglamentuotos
dalyvavimo teritorijų planavimo ir
statinių statybos procese procedūros“
įgyvendinta iš dalies, vėlavimo priežastis
– didelis darbuotojų užimtumas Covid19 prevencijos veikloje. Minėtame
Tarnybiniame pranešime taip pat
nurodoma, jog procedūrų formalizuojant
statybos užbaigimo procesą parengimas
bus įtrauktas į VSSS 2021 m. veiklos
planą.
Vykdoma.
VSSS informavo, jog mokymai bus
surengti NVSC direktoriui patvirtinus
Statinio projekto tikrinimo tvarkos
aprašą (projektas 2020 m. gruodžio 21 d.
Tarnybiniu pranešimu Nr. DP-11513
„Dėl Statinio projekto tikrinimo tvarkos
aprašo“ pateiktas NVSC direktoriui).
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2.8.

Parengti administracinių
nusižengimų protokolų
surašymo ir
administracinių
nusižengimų bylų
nagrinėjimo NVSC
tvarkos aprašo projektą.

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius
Visuomenės
sveikatos saugos
kontrolės skyrius

2020 m. III ketvirtis Parengtas įsakymo
projektas.

2020 m. gruodžio 22 d. VSSS vedėja
Tarnybiniu pranešimu Nr. DP-11692
„Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2020-2022 metų korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano įgyvendinimo” NVSC
direktorių informavo, jog 2.7 priemonės
„NVSC departamentų specialistams
surengti vidiniai mokymai kaip teisingai
pildyti Statinio projektavimo dokumentų
tikrinimo
pažymas“
neįvykdymo
2020 m. priežastis – didelis VSSS
darbuotojų
užimtumas
Covid-19
prevencijos
veikloje.
Priemonę
planuojama įgyvendinti 2021 metais –
NVSC departamentų specialistams
skirtų mokymų kaip teisingai pildyti
Statinio
projektavimo
dokumentų
tikrinimo pažymas organizavimas bus
įtrauktas į VSSS 2021 m. veiklos planą.
Įvykdyta.
Parengtas ir 2020 m. liepos 29 d. NVSC
direktoriaus įsakymu Nr. VKE-325 „Dėl
Administracinių nusižengimų teisenos
Nacionaliniame visuomenės sveikatos
centre
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo”
patvirtintas
Administracinių
nusižengimų teisenos Nacionaliniame
visuomenės sveikatos centre prie
Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos
aprašas. Rengiant minėtą aprašą buvo
atsižvelgiama į VSSKS pasiūlymus bei
pastabas.
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2.9.

Siekti, kad ūkio subjektų
veiklos priežiūrą atliktų
ne mažiau kaip du
pareigūnai.

Visuomenės
sveikatos saugos
kontrolės skyrius

Nuolat

Ūkio subjektų
veiklos priežiūrą
atlieka ne mažiau
kaip du pareigūnai.

2020 m. IV
ketvirtis

Parengta instrukcija
pirkimų
organizatoriams dėl
viešųjų pirkimų
ataskaitų rengimo.

Departamentų
direktoriai
Personalo
skyrius

2.10.

Parengti instrukciją
pirkimų organizatoriams
dėl viešųjų pirkimų
ataskaitų rengimo.

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius

Nuolat vykdoma.
2020 m. gruodžio 15 d. VSSKS vedėjos
Tarnybiniu pranešimu Nr. DP-11122
„Dėl ūkio subjektų priežiūros planų
projektų
sudarymo,
kuomet
nesudaromos sąlygos korupcijai, ir
pateikimo“ NVSC direktoriui pateiktas
siūlymas pavesti NVSC departamentams
parengti
Periodinės
valstybinės
visuomenės sveikatos saugos kontrolės
2021 m. patikrinimų planus, panaudojant
Visuomenės
sveikatos
saugos
informacinės sistemos duomenis bei,
siekiant sumažinti administracinę naštą
ūkio subjektams, patikrinimus planuoti
taip, kad juridinio asmens vykdomos
veiklos
būtų
tikrinamos
vieno
patikrinimo metu, o siekiant nesudaryti
sąlygų korupcijai, patikrinimus planuoti
taip, kad patikrinimą atliktų du
specialistai.
Įvykdyta.
2020 m. gruodžio 31 d. parengti ir NVSC
Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiosios specialistės Tarnybiniu
pranešimu Nr. DP-12136 „Dėl Viešųjų
pirkimų ataskaitos pildymo instrukcijos”
NVSC pirkimų organizatoriams pateikti
Viešųjų pirkimų ataskaitos instrukcija,
Viešųjų pirkimų ataskaitos forma,
Viešųjų pirkimų ataskaitos pateikimo
DVS priemonėmis instrukcija. NVSC
pirkimų
organizatoriams
pavesta
vadovautis parengta Viešųjų pirkimų
ataskaitos pildymo instrukcija.
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3 UŽDAVINYS
DIDINTI NVSC VEIKLOS VIEŠUMĄ IR SKAIDRUMĄ
Problema – korupcijos rizikos veiksnių, prielaidų pasireikšti korupcinio pobūdžio apraiškoms NVSC veikloje egzistavimas.
3.1.
NVSC interneto
Teisės ir viešųjų Nuolat, pagal
Nuolatinis
Nuolat vykdoma.
svetainėje skelbti
pirkimų skyrius
poreikį
informacijos
Informacija skelbiama:
informaciją apie NVSC
atnaujinimas,
https://nvsc.lrv.lt/lt/korupcijosvykdomas korupcijos
aktualios
prevencija
prevencijos priemones,
informacijos
jų įgyvendinimą ir kitą
viešinimas.
susijusią informaciją.
3.2.
Atlikto NVSC veiklos
Teisės ir viešųjų Kiekvienų metų III- Aktualios
Įvykdyta.
sričių vertinimo išvados pirkimų skyrius
IV ketvirtis
informacijos
Motyvuota išvada skelbiama interneto
paskelbimas NVSC
viešinimas
svetainėje:
interneto svetainėje
https://nvsc.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija/korupcijos-pasireiskimotikimybe
3.3.

Tarptautinės
antikorupcinės dienos
proga parengti
pranešimą ir patalpinti
NVSC interneto
svetainėje.

NVSC
direktoriaus
įsakymu vykdyti
korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
įgaliotas asmuo.

2020 m. IV
ketvirtis

Aktualios
informacijos
viešinimas.

Įvykdyta.
2020 m. gruodžio 8 d. parengtas
Pranešimas
interneto
svetainei
„Gruodžio
9-oji
–
tarptautinė
antikorupcijos
diena!”.
Straipsnis
interneto svetainėje paskelbtas 2020 m.
gruodžio 9 d.
Skelbiama interneto svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/gruodzio9-oji-tarptautine-antikorupcijos-diena

3.4.

NVSC darbuotojų
skaidrumo atmintinės
skelbimas NVSC
interneto svetainėje ir
NVSC bei departamentų
informaciniuose
stenduose.

NVSC
direktoriaus
įsakymu vykdyti
korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
įgaliotas asmuo.

2020 m. II ketvirtis

Paskelbimas NVSC
interneto svetainėje
ir NVSC
informaciniuose
stenduose.

Įvykdyta.
Skelbiama interneto svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija
2020 m. kovo 5 d. asmenys, atsakingi už
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
NVSC
departamentuose,
vykdyti
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NVSC
direktoriaus
įsakymu paskirti
asmenys,
atsakingi už
korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
departamentuose.

3.5.

Atlikti NVSC vykdomų
pirkimų stebėseną pagal
nurodytus Viešųjų
pirkimų tarnybos
rekomenduojamus
pirkimų vertinimo
rodiklius, juos adaptuoti
ir ne mažiau kaip keturis
rodiklius paviešinti

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius

2021 m. I ketvirtis

NVSC interneto
svetainėje paskelbti
ne mažiau kaip
keturi pirkimų
vertinimo rodikliai.

korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
NVSC įgalioto asmens el. laišku
informuoti, jog 2020 m. kovo 2 d. NVSC
direktoriaus įsakymu Nr. VKE-75 „Dėl
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2020-2022 metų korupcijos
prevencijos programos ir Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos 20202022 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių
plano
patvirtinimo”
patvirtinti
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2020-2022 metų korupcijos
prevencijos programa ir Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos 20202022 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių
planas (toliau – Priemonių planas).
Vadovaujantis minėto Priemonių plano
3.4 papunkčiu asmenims, atsakingiems
už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
NVSC departamentuose, nurodyta
NVSC departamentų informaciniuose
stenduose skelbti Skaidrumo atmintinę.
Įvykdyta.
Atlikta NVSC vykdomų viešųjų pirkimų
stebėsena ir analizė bei 2021 m. sausio
19 d. Tarnybiniu pranešimu Nr. DP-508
„Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2018-2019 m. vykdytų
viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių, jų
analizės ir paviešinimo“ informacija
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3.6.

NVSC interneto
svetainėje, 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“.
Atlikti Lietuvos
Teisės ir viešųjų
Respublikos sveikatos
pirkimų skyrius
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 pirkimų
stebėsenos rodiklių
tobulinimo, korupcijos
prevencijos veiklos
skaidrumo didinimo
pateikti įstaigos vadovui
ar jo įgaliotam asmeniui
ne rečiau kaip du kartus
per kalendorinius metus.

pateikta NVSC direktoriui ir paskelbta
NVSC interneto svetainėje.
Skelbiama interneto svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/administracineinformacija/viesieji-pirkimai

Nuolat

NVSC vadovui ar jo
įgaliotam asmeniui
pateiktos ne mažiau
nei dvi išvados bei
siūlymai dėl
pirkimų stebėsenos
rodiklių tobulinimo,
korupcijos
prevencijos veiklos
skaidrumo
didinimo:
2020 m. – 1 vnt.,
2021 m. – 2 vnt.,
2022 m. – 2 vnt.

Vykdoma.
2021 m. sausio 19 d. Tarnybiniu
pranešimu
Nr.
DP-508
„Dėl
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro
prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos 2018-2019 m. vykdytų
viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių, jų
analizės ir paviešinimo“ NVSC
direktoriui
pateikti
Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos 20182019 m. vykdytų viešųjų pirkimų
vertinimo rodikliai ir NVSC 20182019 m. vykdytų viešųjų pirkimų
vertinimo rodiklių analizė su siūlymais
didinti
Centrinėje
perkančiojoje
organizacijoje (CPO) vykdomų pirkimų
skaičių
ir
vertę
bei
vykdant
sudėtingesnius viešuosius pirkimus
vykdyti rinkos konsultacijas per
Centrinę viešųjų pirkimų informacinę
sistemą (CVP IS) arba šį rodiklį kaip
neaktualų keisti kitu rodikliu.
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Skelbiama interneto svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/administracineinformacija/viesieji-pirkimai
3.7.

Informacijos apie
pacientų teises ir
pareigas skelbimas
interneto svetainėje.

Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius

Nuolat

Paskelbimas NVSC Įvykdyta.
interneto svetainėje. Skelbiama interneto svetainėje:
https://nvsc.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija/pacientu-teisiu-apsauga

4 UŽDAVINYS
PERIODIŠKAI ANALIZUOTI IR ĮVERTINTI
NVSC VYKDOMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMĄ
Problema – korupcijos rizikos veiksnių, prielaidų pasireikšti korupcinio pobūdžio apraiškoms NVSC veikloje egzistavimas.
4.1.
Rengti informacinius
Teisės ir viešųjų Kas einamųjų metų Priminimų skaičius. Vykdoma.
pranešimus korupcijos
pirkimų skyrius
ketvirtį.
2020 m. kovo 5 d. asmenims,
prevencijos priemonių
atsakingiems už korupcijos prevenciją ir
plano vykdytojams dėl
jos kontrolę NVSC departamentuose,
NVSC korupcijos
vykdyti korupcijos prevenciją ir jos
prevencijos programos ir
kontrolę NVSC įgalioto asmens el.
jos įgyvendinimo
laišku nurodyta NVSC departamentų
priemonių.
informaciniuose
stenduose
skelbti
Skaidrumo atmintinę.
2020 m. kovo 5 d. NVSC Personalo,
VSSS ir VSSKS vedėjai vykdyti
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
NVSC įgalioto asmens el. laišku
informuoti apie Priemonių plano
vykdymą.
2020 m. rugpjūčio 4 d. vykdyti
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
NVSC įgalioto asmens el. laišku VSSS
vedėjai priminta apie Priemonių plano
vykdymą bei paprašyta informuoti apie
Priemonių plano 2.6 ir 2.7 priemonių
įgyvendinimo eigą ir/ar rezultatus.
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4.2.

Parengti NVSC
korupcijos prevencijos
programos
įgyvendinimo priemonių
plano vykdymo
ataskaitos projektą.

NVSC
direktoriaus
įsakymu vykdyti
korupcijos
prevenciją ir jos
kontrolę NVSC
įgaliotas asmuo.

Kasmet (ne mažiau
kaip kartą per
metus).

2020 m. rugsėjo 17 d. vykdyti korupcijos
prevenciją ir jos kontrolę NVSC įgalioto
asmens el. laišku VSSS priminta apie
Priemonių plano 2.6 priemonės
įgyvendinimą bei paprašyta informuoti
apie eigą ir/ar rezultatus. 2020 m.
rugsėjo 21 d. el. laiškas išsiųstas ir VSSS
vedėjai.
Įvykdyta.
Priemonių plano įvykdymo 2020 m.
ataskaitos projektas parengtas.

Parengta korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plano
vykdymo ataskaita
padedanti sumažinti
korupcijos
pasireiškimo
įstaigoje tikimybę.
5 UŽDAVINYS
NVSC VYKDOMOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS EFEKTYVINIMAS
Problema – korupcijos rizikos veiksnių, prielaidų pasireikšti korupcinio pobūdžio apraiškoms NVSC veikloje egzistavimas.
5.1.
Visuomenės
2021 m. II ketvirtis Parengtas teisės
Atlikti sisteminį teisės
sveikatos saugos
aktų,
aktų, reglamentuojančių kontrolės skyrius
reglamentuojančių
licencijuojamos
licencijuojamos
visuomenės sveikatos
visuomenės
priežiūros veiklos
sveikatos priežiūros
priežiūros (patikrinimo)
veiklos priežiūros
įvertinimą ir pateikti
(patikrinimo)
pasiūlymus SAM.
vertinimas ir SAM
pateikti pasiūlymai.
5.2
Įvertinti tiesioginį
Visuomenės
2022 m. I ketvirtis
Parengtas
valstybinės visuomenės sveikatos saugos
Tiesioginės
sveikatos saugos
kontrolės skyrius
valstybinės
grįžtamosios kontrolės
visuomenės
(neplaninio patikrinimo)
sveikatos saugos
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vykdymo efektyvumą ir
pateikti pasiūlymus
SAM.

grįžtamosios
kontrolės
(neplaninio
patikrinimo)
vykdymo
efektyvumo
vertinimas ir SAM
pateikti pasiūlymai.
____________________________
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RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-17 11:17:40 – 2022-11-17 11:17:40

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20
14:06:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-01-19
17:30:57)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-01-19 17:30:57 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2021-01-19

