PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019–2021METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2019–2020 METAIS ATASKAITA
Eil.
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
Priemonė
Vykdytojai
Informacija apie priemonės vykdymą
nr.
terminas
vertinimo kriterijai
Programos strateginis tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą, korupcijos kontrolės
tęstinumą, padidinti skaidrumą, atvirumą, kelti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, stiprinti pilietiškumą ir netoleranciją korupcijai ir diegti
sąžiningo elgesio standartus.
Pirmasis programos tikslas – siekti Biuro valdymo efektyvumo, sprendimų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, darbuotojų
atsparumo korupcijai
Uždavinys – didinti viešumą, stiprinti darbuotojų atsparumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą
1. Paskirti asmenį, atsakingą už
Biuro direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d.
Biuro
2019 m.
Biure paskirtas asmuo,
korupcijos prevencijos ir kontrolės
direktorius
balandis
atsakingas už korupcijos įsakymu V-11 patvirtinta Panevėžio rajono
vykdymą
prevencijos ir kontrolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019–
2021 metų korupcijos prevencijos programa ir jos
vykdymą
priemonių planas. Tuo pačiu įsakymu paskirtas
asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą.
2. Biuro interneto svetainėje skelbti
Asmuo,
2019 m.
Programos ir priemonių Patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro 2019–2021 metų
Korupcijos prevencijos programą ir
atsakingas už balandis
plano paskelbimas
korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių
jos įgyvendinimo 2019–2021 m.
korupcijos
interneto svetainėje
planas paskelbti Biuro interneto svetainėje
priemonių planą
prevencijos ir
www.paneveziorvsb.lt.
kontrolės
vykdymą
3. Parengti ir supažindinti darbuotojus su Biuro
Biuro direktoriaus 2020 m. birželio 23 d.
Iki 2019 m. Parengtas tvarkos
įsakymu V-10 patvirtintas tvarkos aprašas dėl
elgesio, susidūrus su korupcinio
direktorius
IV ketv.
aprašas, supažindinti
veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį. Su
pobūdžio nusikalstama veika
pasirašytinai visi biuro
tvarkos aprašu supažindinti pasirašytinai biuro
Asmuo,
taisyklėmis
darbuotojai
darbuotojai.
atsakingas už
Biuro direktoriaus 2020 m. birželio 19 d.
korupcijos
įsakymu V-9 patvirtintas tvarkos aprašas dėl
prevencijos ir
įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą
kontrolės
ar tradicijas, taip pat ir reprezentacijai skirtų
vykdymą
dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo,

4.

Nuolat viešinti visas korupciją
mažinančias priemones, kurti
nepakančios teisės nusižengimams
įstaigos įvaizdį

5.

Dalyvauti organizuojamuose
mokymuose korupcijos prevencijos
temomis

6.

7.

Gavus informaciją dėl galimų ar
faktinių korupcinių veikų, nedelsiant
informuoti Biuro direktorių, analizuoti
ir suderinus su Biuro direktoriumi
paviešinti teisės aktų nustatyta tvarka
užfiksuotus korupcijos faktus
Informuoti visuomenę apie Biuro
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą ir įgyvendinamas
antikorupcines priemones

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės

Nuolat

Paskelbtų priemonių
skaičius

Nuolat

Mokymų ir juose
dalyvavusių Biuro
darbuotojų skaičius

Gavus
Biurui pateiktų
informaciją, pranešimų skaičius
nedelsiant
Savalaikis reagavimas ir
priemonių skaičius
Nuolat

Pateiktos informacijos
skaičius

saugojimo ir eksponavimo. Su tvarkos aprašu
supažindinti pasirašytinai biuro darbuotojai.
Ataskaitiniu
laikotarpiu
Biuro
interneto
svetainėje www.paneveziorvsb.lt paskelbtos
penkios prevencijos priemonės.

2019 m. gegužės 22 d. Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) Panevėžio valdybos Korupcijos
prevencijos poskyrio viršininkė Rita Škutienė
vedė antikorupcinę paskaitą Panevėžio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
darbuotojams. Dalyvavo 15 darbuotojų.
2020 m spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko
paskaita ,,Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje.
Korupcijos
rizikos
sveikatos
apsaugoje“ Panevėžio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro darbuotojams.
Paskaitą skaitė Specialiųjų tyrimų valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita
Škutienė. Paskaitoje dalyvavo 14 darbuotojų.
Ataskaitiniu laikotarpiu negauta pranešimų apie
galimų ar faktinių korupcinio pobūdžio veikų
apraiškas.

2019 m. Biuro interneto svetainėje patalpinta
informacija „Žinote korupcinio pobūdžio
nusikalstamą veiklą? Nelik abejingas – pranešk
apie korupciją“ bei vykdyta antikorupcinė
paskaita darbuotojams.

2020 m. vykdyta paskaita biuro darbuotojams
apie korupcijos prevencijos sampratą ir rizikas
sveikatos sistemoje.
Antrasis programos tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą, vykdant viešuosius pirkimus
Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, įgyvendinti skaidrumo ir viešumo principus, vykdant viešuosius pirkimus
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės atitinka
Pasikeitus teisės aktams, peržiūrėti ar Biuro
Nuolat
Supaprastintos viešųjų
teisės aktų reikalavimus.
pakoreguoti Biuro supaprastintų
direktorius
pirkimų taisyklės
viešųjų pirkimų taisykles
atitinka teisės aktų
reikalavimus
2020 m. per Centrinę perkančiąją organizaciją
Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis Biuro
Nuolat
Didėjantis Biurui
per Centrinę perkančiąją organizaciją, direktorius
reikalingų prekių, darbų buvo vykdytas vienas pirkimas.
atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios
ir paslaugų, nurodytų
organizacijos prekių ir paslaugų
kataloge, įsigyjamų per
kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir
Centrinės perkančiosios
darbų asortimentą
organizacijos, skaičius
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdyti 2 pirkimai
Siekti didinti pirkimų skaičių, kurie
Biuro
Nuolat
Didėjantis viešųjų
centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
vykdomi centrinės viešųjų pirkimų
direktorius
pirkimų skaičius juos
sistemoje.
informacinės sistemos priemonėmis
vykdant centrinės
(elektroniniai pirkimai)
viešųjų pirkimų
informacinės sistemos
priemonėmis
(elektroniniai pirkimai)
Ataskaitiniu laikotarpiu Biuro internetiniame
Užtikrinti, kad Biuro internetiniame
Biuro
Nuolat
Viešųjų pirkimų
tinklalapyje būtų skelbiama apie
direktorius
skaidrumas ir viešumas, tinklalapyje nebuvo paskelbta apie vykdomus
supaprastintus viešuosius pirkimus.
vykdomus supaprastintus viešuosius
kelio užkirtimas
vykdymą

8.

9.

10.

11.

pirkimus, išskyrus pirkimus,
vykdomus apklausos būdu

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

korupcijos apraiškoms,
panaudojant valstybės
bei savivaldybės
biudžeto lėšas
Inga Mackelienė

