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Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-

170, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. 

gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę ir siekdami nustatyti VšĮ Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaigos), kurios steigėja yra Elektrėnų savivaldybės taryba, 

veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) 

individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas 

korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas. 

Analizuojant veiklą, vertinta viešųjų ir privačių interesų derinimo sritis. Ši sritis parinkta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos mėn.12 d. įsakymo 

Nr. V-830 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1.3.1.punktu. 

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Gitana Šapranauskienė, kontaktiniai duomenys: 

el. p.: gitana.sapranauskiene@elektrenupspc.lt tel.: 852858221.  

             Analizuotas laikotarpis nuo 2018 m. III ketv. pradžia iki 2019 m. II ketv. pabaiga, vertinant 

situaciją pagal analizuojamo laikotarpio galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir 

pavedimus.  

Ši veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio 

pagalba nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų ir privačių interesų 

derinimo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, kadangi atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. numatytą kriterijų. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Įstaigos darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų derinimo srityje tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos 

pasireiškimo tikimybės rizikos laipsnis vertinamoje veiklos srityje buvo analizuoti šie teisės aktai, 

sprendimai: 

1. Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymas Nr. VIII-371, patvirtintas1997 m. liepos 2 d. ( galiojanti redakcija). 

2. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 m. 

liepos 12 d. įsakymas ,,Dėl Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros 

centro viešojo pirkimo komisijos sudarymo“, 

3. Įstaigos darbuotojų pateiktos viešųjų ir privačių interesų deklaracijos. 

 

Veiklos įgyvendinimas. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymą Nr. VIII-371, viešųjų ir privačių interesų deklaracijas turi pildyti valstybinėje tarnyboje 

dirbantys asmenys, šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos 
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savivaldybių institucijų vadovams ir jų pavaduotojams, gydytojams, odontologams, dirbantiems 

viešosiose įstaigose, kurių savininkė savivaldybė, viešojo pirkimo komisijos nariams, perkančiosios 

organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose 

dalyvaujantiems ekspertams, asmenims, dirbantiems savivaldybių įmonėse ir įstaigose ir turintiems 

administravimo įgaliojimus. 

2017 m. balandžio mėn. 27 d. įsigaliojus įstatymo pataisoms dėl to, kad gydytojai ir 

odontologai privalo deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus, įstaigos darbuotojai buvo 

informuoti dėl šios pataisos, vėliau buvo atlikta pateiktų viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo 

deklaracijų kontrolė. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos 

įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. 

Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė 

(drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 

Atliekant Įstaigos darbuotojų deklaracijų dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę, 

buvo atkreiptas dėmesys į darbuotojus, dirbančius keliose įstaigose ir darbuotojus, turinčius daugiau 

nei vienas pareigas Įstaigoje. Rasta neatitikimų, kai buvo nurodytos ne visos pareigos arba pareigos 

nurodytos netiksliai. Įstaigos darbuotojai informuoti žodžiu ir paraginti pasitaisyti. 

Analizuojamu laikotarpiu Įstaigos darbuotojai priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, 

su viešųjų ir privačių interesų derinimo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir 

nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  nereikalauja kitos 

valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų ir privačių interesų 

derinimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė.  

Įstaigos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės procese nėra valstybės ar 

tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.  

 

Išvados ir rekomendacijos.  

 

Atlikus Įstaigos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo srities atitikties Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. nustatytiems kriterijams konstatuotina, kad pagal vieną  iš septynių 

vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., VšĮ Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centro viešųjų ir privačių interesų derinimo sritis yra priskiriama prie sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pastebima, kad veiklos sritis, pagal 

minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. 

Atlikus viešųjų ir privačių interesų derinimo srities vertinimą nustatyta, kad visi Įstaigoje 

dirbantys darbuotojai, privalantys deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, deklaracijas pateikė. 

Kai kurių Įstaigos darbuotojų deklaracijose rasti neatitikimai, darbuotojai apie tai informuoti žodžiu 

ir įpareigoti deklaracijas pataisyti.  

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, galima teigti, kad vertintoje veiklos srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė egzistuoja minimaliai, nes ji kontroliuojama šią veiklos sritį 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Rekomenduojama Įstaigos darbuotojams pravesti mokymus viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje tema. 

 

 

 
Direktoriaus pavaduotoja  ______________ Gitana Šapranauskienė 

Pareigos    parašas  vardas, pavardė 


