
 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS NACIONALINĖJE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOJE 

2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II PUSMETĮ 

 

2018 m. gruodžio       d. Nr. VD- 

Vilnius 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas 

(-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 

1 UŽDAVINYS. 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ 

(KOMISIJĄ), ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 
 

1.  1.1. Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą paskyrimas (patikslinimas). 
Laboratorijos 

direktorius 

Nuolat Įvykdyta. Patvirtinta Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – 

Laboratorijos) direktoriaus 2017-01-17 

įsakymu Nr. VK-6 „Dėl asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo“. 

2.  1.2. Informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą 

vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

SAM) darbuotojams atsakingiems už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Laboratorijos 

direktorius 

Per 20 dienų 

nuo asmens 

(komisijos) 

paskyrimo 

Įvykdyta. Pateikta informacija  

3.  1.3. Korupcijos prevencijos Laboratorijoje 2017–

2019 m. programos įgyvendinimo (toliau - 

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2017–

2019 m.) parengimas ir patvirtinimas. 

Laboratorijos 

direktorius 

Iki 2017 m. 

kovo mėn. 

Įvykdyta. Parengta ir patvirtinta Laboratorijos 

direktoriaus 2017-02-28  įsakymu Nr. VK-25 

,,Korupcijos prevencijos Nacionalinėje 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje 

2017–2019 metų programa“. 2018-03-27 Nr. 

VK-59 atliktas  Korupcijos prevencijos 

Nacionalinėje visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorijoje 2017-2019 m. 

programos įgyvendinimo priemonių plano 

pakeitimas. 

4. 

- 

1.4. Korupcijos prevencijos priemonių plano 2017–

2019 m. kopijos pateikimas SAM Korupcijos 

prevencijos skyriui. 

Laboratorijos 

direktorius 

Iki 2017 m. 

kovo mėn. 

Įvykdyta. Priemonių planas  pateiktas 2017-

03-02 raštu Nr. S-153 ,,Dėl korupcijos 

prevencijos Nacionalinėje visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijoje 2017–2019 

metų programos pateikimo“. 
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5. Ne visos sveikatos 

sistemos įstaigos skelbia 

įstaigos interneto 

svetainėje informaciją 

apie įstaigoje vykdomas 

korupcijos prevencijos 

priemones bei duomenis 

apie asmenį (komisiją), 

atsakingą už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

1.5. Korupcijos prevencijos priemonių plano 2017–

2019 metams bei patikslintos informacijos apie 

asmenį (komisiją), paskirtą vykdyti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų 

skelbimas įstaigos interneto svetainėje. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Nuolat Įvykdyta. Laboratorijos interneto svetainėje 

paskelbta Korupcijos prevencijos Nacionalinėje 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje 

2017–2019 metų programa bei asmens 

(komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenys ir kontaktai. 

6. Ne visos sveikatos 

sistemos įstaigos skelbia 

įstaigos interneto 

svetainėje ataskaitą apie 

įstaigos korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano vykdymą. 

1.6. Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos 

priemonių plano 2017–2019 metams vykdymą 

skelbimas Laboratorijos interneto svetainėje. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Ataskaitą 

skelbti kas pusę 

metų, ne vėliau 

kaip iki kito 

mėnesio 10 d. 

Įvykdyta. Ataskaita paskelbta Laboratorijos 

internetinėje svetainėje. 

2 UŽDAVINYS. 

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ 

 
7. - 2.1. Laboratorijos veiklos sričių vertinimas siekiant 

nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei 

korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis. 

Įvykdyta. 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nr. VD-1-45 

,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas Nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorijos atliekų tvarkymo 

organizavimo ir vykdymo srityje“. 

8. Ne visais atvejais 

nustačius korupcijos 

rizikos veiksnius 

sudaromas korupcijos 

rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo 

planas. 

2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, 

Laboratorijos įstaigos korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Ne vėliau kaip 

per 10 dienų 

nuo išvados 

apie korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

pasirašymo. 

 

3 UŽDAVINYS. 

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ 
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9.  3.1.Parengti Laboratorijos darbuotojų, 

susiduriančių su korupcine veika, elgesio taisykles 

ir pranešimo apie galimą korupcinę veiką tvarkos 

aprašą. 

Asmenys, atsakingi 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolę. 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31d. 

Vykdoma. Kadangi derinami Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 

„Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai, 

nuspręsta įvykdymo terminą pratęsti iki 

2019 m. gruodžio 31d. 

10. Vadovai nepakankamai 

skiria dėmesio viešųjų ir 

privačių interesų konfliktų 

profilaktikai 

3.2. Darbuotojų mokymo ,,Elgtis taip, kad 

nepatekti į viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto 

situacijas“ organizavimas. 

Asmenys, atsakingi 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolę (išklausius 

išorinius mokymus) 

Mokymai 

vykdomi ne 

rečiau kaip 1 

kartą per metus 

Įvykdyta. Direktoriaus 2018-11-21 

įsakymas Nr. VK-199 Dėl vidaus 

mokymų organizavimo ,,Korupcijos 

prevencija, tolerancijos korupcijai 

nustatymas ir interesų konfliktai“.  

 Mokymai organizuoti 2018-12-07 

11. Laboratorijos vadovas, 

pavaduotojai ir vedėjai, 

sveikatos priežiūros 

specialistai, privalo pateikti 

(patikslinti) privačių 

interesų deklaracijas. 

3.3. Laboratorijos vadovo, pavaduotojų, sveikatos 

priežiūros specialistų, kontrolė, kaip jie laikosi 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų vykdymas. 

Asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Kasmet iki 

2019 m. 

gruodžio 31d. 

Vykdoma. Pagal 2018 vasario  1 d. 

įsakymą Nr. VK-20 ,,Dėl privačių 

interesų deklaravimo asmenims 

dalyvaujantiems viešuosiuose 

pirkimuose“ privačius interesus turi 

deklaruoti viešojo pirkimo komisijos 

nariams, asmenims, perkančiosios 

organizacijos vadovo paskirtiems 

atlikti supaprastintus pirkimus, ir 

viešųjų pirkimų procedūrose 

dalyvaujantiems ekspertams deklaruoti 

privačius interesus Įstatymo ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka pateikiant 

privačių interesų deklaraciją (toliau –

deklaracija). Pavesta planavimo ir 

viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai 

specialistei Lenai Bubinei, VTEK 

nustatyta tvarka, Registruotis VTEK 

elektroninėje Interesų deklaravimo 

informacinėje sistemoje (IDIS) bei joje 

administruoti į pareigas paskirtų viešojo 

pirkimo komisijos narių, asmenų, 
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perkančiosios organizacijos vadovo 

paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, 
ir viešųjų pirkimų procedūrose 
dalyvaujančių ekspertų pateiktas privačių 

interesų deklaracijas, atlikti šių deklaracijų 

apskaitą. 

4 UŽDAVINYS. 

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ, SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ 

 

12. 
Laboratorijos interneto 

svetainėje nėra 

demonstruojami STT 

parengti antikorupciniai 

vaizdo klipai. 

4.1. STT parengtų antikorupcinių vaizdo klipų 

patalpinimas laboratorijos interneto svetainėje. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Iki 2017 m. 

gruodžio mėn. 

Įvykdyta. STT parengti antikorupciniai 

vaizdo klipai 2017-08-22 patalpinti 

Laboratorijos interneto svetainėje. 

13.  4.2. Laboratorijos interneto svetainėje skelbti STT 

pateikiamą informaciją dėl atsakomybės už 

korupcinius pažeidimus. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Iki 2017 m 

gruodžio mėn. 

Įvykdyta. STT pateikiama informacija 

dėl atsakomybės už korupcinius 

pažeidimus skelbiama Laboratorijos 

interneto svetainėje. 

5 UŽDAVINYS. 

TEIKTI INFORMACIJĄ UŽSAKOVAMS 
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14.  5.1. Privalomos informacijos Laboratorijos visų 

padalinių (skyrių) informaciniuose stenduose 

skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) informacija, į ką Laboratorijoje užsakovas 

gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 

veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos 

prevenciją telefonas, kabinetas); 

3) informacija apie Laboratorijos pasitikėjimo 

telefoną (nurodomas telefono numeris) “ 

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004)“ 

5) informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 

266 3333); 

6) informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt); 

7) informacija apie STT ei. paštą 

(pranešk@stt.lt) skelbimas. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Nuolat nuo 2017 

m. sausio mėn. 

Įvykdyta. Informacija yra skelbiama 

Laboratorijos visų padalinių (skyrių) 

informaciniuose stenduose. 

 

 

 
 

6 UŽDAVINYS. 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS 
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15.  6.1. Privalomos informacijos Laboratorijos 

interneto svetainėje skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus; 

2) informacija, į ką Laboratorijos 

užsakovas gali kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas); 

3) informacija apie Laboratorijos pasitikėjimo 

telefoną (nurodomas telefono numeris); 

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004); 

5) informacija apie STT „karštosios linijos“. 

telefoną(+370 5 266 3333); 

6) informacija apie SAM ei. paštą 

(korupcija@sam.lt); 

7) informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt) skelbimas. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat nuo 2017 

m. sausio mėn. 

Įvykdyta. Privaloma informacija 

skelbiama Laboratorijos internetiniame 

puslapyje. 

 

 
 

7 UŽDAVINYS. 

VERTINTI ANTIKORUPCINES INICIATYVAS, GAUNAMUS PASIŪLYMUS BEI KITĄ INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU 

KORUPCIJOS PREVENCIJA SVEIKATOS SISTEMOJE 

16.  7.1. Gautų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos 

sveikatos sistemoje ir priimtų SAM sprendimų dėl 

gautų pasiūlymų skelbimas SAM interneto 

svetainėje. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Paskutinę 

mėnesio 

savaitę. 

Vykdoma. 

8 UŽDAVINYS.  

BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS 
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__________________________ 

 

Kokybės vadybos skyriaus vyriausioji specialistė      Valerija Gaižutienė 

17.  8.1. Bendradarbiavimas su STT korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymo klausimais 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Nuolat iki 2019 

m. gruodžio 31 

d. 

Vykdoma nuolat. Nuo 2018-01 mėn. iki  

2018-12 mėn. buvo kreiptasi į Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą 

su prašymais pateikti informaciją apie 

asmenis, siekiančius eiti pareigas 

valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar 

įmonėje. Raštai: Nr. S-279, Nr. S-280, 

Nr. S- 283, Nr. S 357, Nr. S-358, Nr. S-

384, Nr. S-385, Nr. S-386, Nr. S-387, Nr. 

S-388, Nr. S-389, Nr. S-390, Nr. S-530. 


