HIGIENOS INSTITUTO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020–2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
2021 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonė
Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir
kontrolės vykdymą, ir pateikti informaciją apie paskirtą
asmenį Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM)
Antikorupcijos ir atitikties skyriui.
Parengti ir patvirtinti Higienos instituto (toliau – HI)
korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą, SAM Antikorupcijos ir
atitikties skyriui pateikti patvirtintas HI 2020–2022 m.
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopijas.
Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą HI
direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-23
paskirta Ekonominio planavimo skyriaus specialistė Lina
Kygienė.

Priemonės įgyvendinimo stadija
Įvykdyta.
Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą HI direktoriaus 2020 m.
birželio 1 d. įsakymu Nr. V-23 paskirta Ekonominio planavimo skyriaus
specialistė Lina Kygienė (https://hi.lt/korupcijos-prevencija.html).
Įvykdyta.
HI Korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas patvirtintas HI direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. V-3 (https://hi.lt/lt/korupcijos-programa-planai-ir-ataskaitos.html).

Įvykdyta.
Korupcijos programa ir įgyvendinimo priemonių planas bei asmens,
paskirto vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenys ir kontaktai
paskelbti HI interneto svetainėje adresu https://hi.lt/korupcijosprevencija.html.
HI veiklos srities vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius Vykdoma.
korupcijos rizikos veiksnius ir korupcijos pasireiškimo
tikimybę.

5.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir Vykdoma.
nustačius korupcijos rizikos veiksnius, HI korupcijos
rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano
tvirtinimas.

6.

HI interneto svetainėje tikslinti informaciją ir skelbti Vykdoma.
ataskaitą apie HI Korupcijos prevencijos programos ir jos
priemonių plano įgyvendinimą.
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7.

HI interneto svetainėje skelbti informaciją apie Vykdoma.
atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir
apie tai, kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika.

8.

HI

interneto

svetainėje ir piliečiams skirtuose Įvykdyta.
informaciniuose stenduose skelbti informaciją apie SAM Informacija
paskelbta
HI
interneto
„pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima https://hi.lt/lt/pranesimas-apie-korupcija-hi.html.
pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas.

svetainėje

adresu

9.

Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcinio Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų ir analizuoti atvejų per ataskaitinį laikotarpį negauta.
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.

10.

Gavus informaciją dėl galimų ar faktinių korupcinių Informacijos dėl galimų ar faktinių korupcinių veikų per ataskaitinį
veikų, nedelsiant el. paštu informuoti HI direktorių, SAM laikotarpį negauta.
Antikorupcijos ir atitikties skyrių bei Specialiųjų tyrimų
tarnybą LR teisės aktų numatyta tvarka.

11.

Analizuoti ir suderinus su HI direktoriumi paviešinti Korupcijos faktų per ataskaitinį laikotarpį neužfiksuota.
žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus
korupcijos faktus.

12.

Teikti HI nustatytus korupcijos faktus, pasiūlymus Korupcijos faktų per ataskaitinį laikotarpį neužfiksuota.
direktoriui dėl korupcijos prevencijos priemonių ir
kontrolės veiklos srityje, kad HI nustatyti korupcijos
faktai nepasikartotų. Pakoreguotą ir patvirtintą
įgyvendinimo priemonių planą pateikti SAM Korupcijos
prevencijos skyriui.
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13.

Įsigyti prekes, paslaugas ir darbus per centrinę perkančiąją Vykdoma.
organizaciją (toliau – CPO LT).

14.

HI interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatyta tvarka skelbti patvirtintą HI
planuojamų vykdyti einamaisiais kalendoriniais metais
viešųjų pirkimų suvestinę.
Laimėjusių dalyvių pasiūlymus, raštu gautus pasiūlymus
(net jei sutartis sudaroma žodžiu) ir sudarytų viešojo
pirkimo sutartis bei jų pakeitimus viešinti CVP IS
(išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų
informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės
aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus
konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų
neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai ir išskyrus sutartis
ir jų pakeitimus sudarytus žodžiu).
Prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kai numatoma
pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 Eur (be
PVM), vykdyti skelbiamos apklausos būdu CVP IS
priemonėmis.
HI darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir
kontrolę,
dalyvavimas
SAM
organizuojamuose
mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

15.

16.

17.

18.

Įvykdyta.
Informacija
paskelbta
HI
interneto
https://hi.lt/planuojami-pirkimai.html.

svetainėje

adresu

Įvykdyta.
Paskelbta sutarčių – 3.
Paskelbta sutarčių pakeitimų – 3.

Vykdoma.

Vykdoma.
Per ataskaitinį laikotarpį HI darbuotojas, atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, dalyvavo Skaidrumo akademijos renginiuose.

Teikti
HI
darbuotojams
teisinę
informaciją, Per ataskaitinį laikotarpį tokių atvejų neužfiksuota.
reglamentuojančią elgesį, susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika.
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Per ataskaitinį laikotarpį nebendradarbiauta ir nesikeista informacija,
reikalinga korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su Specialiųjų
tyrimų tarnyba, SAM darbuotojais, atsakingais už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, nes nebuvo poreikio.

19.

Prireikus bendradarbiauti ir keistis informacija, reikalinga
korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su
Specialiųjų tyrimų tarnyba, SAM Antikorupcijos ir
atitikties skyriaus darbuotojais.

20.

Bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos Per ataskaitinį laikotarpį privačių interesų deklaravimo ir kitų klausimų
komisija privačių interesų deklaravimo ir kitais neužfiksuota.
klausimais.

21.

Kontroliuoti ir koordinuoti HI korupcijos prevencijos Per ataskaitinį priemonių laikotarpį planas netikslintas.
programos ir jos priemonių plano įgyvendinimą, prireikus
teikti pasiūlymus HI direktoriui dėl jos tikslinimo.

22.

Parengti ir pateikti ataskaitą apie priemonių, nurodytų HI
Korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plane, vykdymą SAM Antikorupcijos ir
atitikties skyriui.

Vykdoma.
Parengta 2021 m. I ketv. ataskaita apie priemonių, nurodytų HI Korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymą.
Informacija teikiama ir ataskaita apie HI Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą skelbiama HI interneto
svetainėje
adresu
http://hi.lt/lt/korupcijos-programa-planai-irataskaitoshtmlhttps://hi.lt/lt/korupcijos-programa-planai-ir-ataskaitos.html.

