HIGIENOS INSTITUTO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMAS 2016 METAIS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo stadija

Nustatyti
korupcijos
pasireiškimo tikimybę HI,
išskirti veiklos sritis, kuriose
egzistuoja
korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
Parengti motyvuotas išvadas
dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-8894 „Dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016
metais“ atliktas HI technologijų vertinimo srities
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir
pašalinti bei korupcijos pasireiškimo tikimybei HI
technologijų vertinimo srityje šalinti numatyta imtis šių
priemonių:

• patvirtinti Visuomenės sveikatos technologijų
vertinimo tvarkos aprašą, kuris dar aiškiau ir
konkrečiau
nustatytų
visuomenės
sveikatos
technologijų
vertinimo
procese
dalyvaujančių
institucijų atsakomybę, įtvirtintų prievolę atliekant
vertinimus vadovautis tarptautiniu mastu pripažintomis
sveikatos technologijų vertinimo metodikomis;
• pagal poreikį sudaryti sąlygas HI darbuotojams,
atliekantiems technologijų vertinimus, dalyvauti
mokymuose,
kituose
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose, kursuose, seminaruose, susijusiuose su
sveikatos priežiūros technologijų vertinimu visuomenės
sveikatos priežiūros srityje, tokiu būdu kelti savo
kvalifikaciją, gilinti žinias
Išanalizuoti HI atliktos
HI 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. (1.14) 01-464 „Dėl
korupcijos pasireiškimo
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016
tikimybės įvertinimo
metais“ buvo pateiktas HI technologijų vertinimo
medžiagą.
srities korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir
Parengti
ir
patvirtinti vertinimo aprašymas bei jame pateiktų duomenų,
korupcijos
pasireiškimo pagrindžiančių ar paneigiančių didelę korupcijos
tikimybės nustatymo aprašą
pasireiškimo tikimybę, dokumentų kopijos
elektroninėje laikmenoje
HI atlikus korupcijos
HI korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių
pasireiškimo tikimybės
bei priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos
nustatymą, parengti ir pateikti
pasireiškimo tikimybei atitinkamoje įstaigos veiklos
tvirtinti nustatytų neatitikimų
srityje šalinti, planas nesudaromas
šalinimo priemonių planą,
nurodant asmenis, atsakingus
už priemonių vykdymą
HI interneto svetainėje tikslinti Informacija teikiama ir ataskaita apie HI Korupcijos
informaciją ir skelbti ataskaitą prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
apie HI Korupcijos prevencijos įgyvendinimą skelbiama HI svetainėje:
programos įgyvendinimo
http://www.hi.lt/korupcijos-prevencija.html
priemonių plano įgyvendinimą
Įsigyti prekes, paslaugas ir
Per CPO atlikti 22 pirkimai
darbus iš viešosios įstaigos
CPO LT, atliekančios centrinės
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

perkančiosios organizacijos
funkcijas, elektroninio
katalogo CPO.ltTM
HI interneto svetainėje ir
Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP
IS) Viešųjų pirkimų tarnybos
nustatyta tvarka skelbti
patvirtintą Instituto
planuojamų vykdyti
einamaisiais kalendoriniais
metais viešųjų pirkimų
suvestinę
Laimėjusių dalyvių pasiūlymus
ir sudarytų viešojo pirkimo
sutartis bei jų pakeitimus
viešinti CVP IS (išskyrus
sutartis ir jų pakeitimus
sudarytus žodžiu)
Skelbti informaciją apie
vykdomus skelbiamus
viešuosius pirkimus HI
interneto svetainėje
Skelbti suvestinę informaciją
apie įvykdytus neskelbiamus
mažos vertės pirkimus HI
interneto svetainėje
Užtikrinti, kad prekių,
paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami CVP IS
priemonėmis kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų
ne mažiau kaip 50 procentų HI
viešųjų pirkimų bendrosios
vertės
Prireikus bendradarbiauti ir
keistis informacija, reikalinga
korupcijos prevencijai ir
kontrolei užtikrinti, su kitais
HI padaliniais, Specialiųjų
tyrimų tarnyba, kitomis
valstybės ar savivaldybių
įstaigomis ir jose dirbančiais
asmenimis, vykdančiais
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Parengti ir pateikti ataskaitą
apie priemonių, nurodytų HI
Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonių plane, vykdymą
Sveikatos apsaugos

Planuojamų vykdyti einamaisiais kalendoriniais metais
viešųjų pirkimų planas paskelbtas HI interneto
svetainėje:
http://www.hi.lt/planuojami-pirkimai.html.
CVP IS paskelbti planuojami vykdyti pirkimai atviro
konkurso, supaprastinto atviro konkurso ir apklausos
būdu

CVP IS paskelbtos 29 raštu sudarytos pirkimo sutartys
ir laimėjusio dalyvio pasiūlymai bei 6 sudarytų sutarčių
sąlygų pakeitimai

Informacija apie vykdomus skelbiamus viešuosius
pirkimus paskelbta HI interneto svetainėje:
http://www.hi.lt/vykdomi-pirkimai.html
HI svetainėje paskelbta informacija apie 2016 m. HI
įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus:
http://www.hi.lt/informacija-apie-mazos-vertespirkimus.html
Atliktų CVP IS priemonėmis pirkimų procentas: 82,99
%

Bendradarbiaujama pagal poreikį, HI darbuotojas,
atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą, dalyvavo
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų
komiteto kartu su Pagalbos onkologiniams ligoniams
asociacija (POLA) 2016 m. lapkričio 25 d. LR Seimo
III rūmų Konferencijos salėje organizuotoje
tarptautinėje konferencijoje t „Kaip kovoti su korupcija
sveikatos sistemoje?“

HI 2016 m. liepos 8 d. raštu Nr. (1.14) 01-372 „Dėl
korupcijos prevencijos HI programos įgyvendinimo
2014-2016 m. priemonių plano vykdymo 2016 m. I—II
ketvirtyje“ Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos
prevencijos skyriui buvo pateikta ataskaita apie
Korupcijos prevencijos HI programos įgyvendinimo
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ministerijai (padaliniui,
atsakingam už korupcijos
prevenciją ir kontrolę)

2014 – 2016 m. priemonių plano įvykdymą 2016 m. I –
II ketvirtyje

