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DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS ANTIKORUPCINIŲ INICIATYVŲ ATRANKAI
Sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama korupcijos prevenciją sveikatos priežiūros sistemoje,
skatindama aktyvesni visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje, kviečia valstybės ir savivaldybės
įstaigas, kitus fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti antikorupcinių iniciatyvų atrankoje, kurios metu bus
vertinamos sveikatos priežiūros sistemoje 2016 m. įvykdytos, vykdomos ar planuojamos įgyvendinti
veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 23 d įsakymu Nr. V-982 „Dėl
antikorupcinių iniciatyvų atrankos komisijos sudarymo, Veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų sveikatos
sistemoje atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo4* (toliau - Tvarkos aprašas) patvirtinto
Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyta, kad veiksmingomis antikorupcinėmis iniciatyvomis laikoma veikla
(akcijos, renginiai), kurios tikslas - korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kultūros, meno
kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos einamaisiais metais
įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos apsaugos srityje.
Veiksmingomis antikorupcinėmis iniciatyvos taip pat gali būti antikorupciniai projektai, siūlymai dėl
antikorupcinių nuostatų įtvirtinimo, kitos korupcijos prevencijos priemonės, galinčios padėti sumažinti
(šalinti) korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje.
Antikorupcines iniciatyvas gali teikti Sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms pavaldžios
viešosios ir biudžetinės įstaigos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat įmonės, organizacijos,
draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės im
TCJUS, farmacijos firmos, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2016 m. įgyvendinę
(įgyvendinantys) ar teikiantys pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sistemoje įgyvendinimo
ateityje.
Maloniai kviečiame iki Siu metų spalio l d. teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai
(paštu, adresu: Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius, LT-01506 arba el. paštu:
ministerija@sam.lt).
Paraiškoje turi būti nurodytas išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas
(nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą,
turinį, esme ir kt.), antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįstas
antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas - kas buvo atlikta / padaryta / pakeista, kokios priežastys
pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra teigiamas rezultatas ir nauda), siūlomų apdovanoti juridinių
asmenų rekvizitai, fizinių asmenų vardas, pavardė, darboviete ir pareigos, kontaktinė informacija (adresas,
el. pašto adresas, telefonas).
Veiksmingiausių antikorupcinių iniciatyvų autoriai ir (ar) jas įgyvendinantys subjektai kitų metų
gruodžio 9 d., minint Tarptautinę korupcijos prevencijos dieną, Sveikatos apsaugos ministerijoje bus
apdovanoti.
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Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų
idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norintys pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis,
kviečiame teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.
Taip pat prašome šiame rašte nurodytą informaciją arba informaciją, kurią galite rasti šioje
internetinėje nuorodoje:
hltp://sam.lrv.lt/lt/naujienos/j-pozela-dalyvauja-kinijos-bei-vidurio-ir-rytu-europos-sveikatos-minis
tru-susitikime paskelbti savo įstaigos internetinėje svetainėje ir kitose Jūsų įstaigos (organizacijos)
informacijos skelbimo vietose.
Kilus klausimams, prašome kreiptis j Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
skyriaus atstovus tel. (8 5) 266 1415, (8 5) 260 3372.
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