
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ ELEKTRĖNŲ 

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

SRITYJE IŠVADA 

 

2020-09-25 

 

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 mokamų paslaugų teikimo sritis. Ši sritis parinkta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos mėn.10 d. įsakymo 

Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1.1.2. punktu. 

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

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

             Analizuotas laikotarpis nuo 2019 m. III ketv. pradžia iki 2020 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 mokamų paslaugų teikimo 

sritis priskirtina 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 mokamų paslaugų teikimo 

srityje tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos 

laipsnis vertinamoje veiklos srityje buvo analizuoti šie teisės aktai, sprendimai: 

1. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 m. 

birželio 30 d. įsakymas Nr. B-2/16 ,,Dėl mokamos paslaugos ir žaizdų aprašo formos 

VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo“, 

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

sausio 20 d. įsakymas Nr. B-2/17 ,,Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros 

centre mokamų paslaugų kainų tvirtinimo“, 

3. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 m. 

kovo 19 d. įsakymas Nr. B-1/18 ,,Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 

mokamų paslaugų dalinio kainų pakeitimo tvirtinimo“, 

4. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 m. 

birželio 4 d. įsakymas Nr. B-4/18 ,,Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros 

centro odontologinių medžiagų kainyno tvirtinimo“, 
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5. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 m. 

rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. B-6/18 ,,Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros 

centro mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 

6. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 11 d. įsakymas Nr. B-20/18 ,,Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centro odontologinių (protezavimo) paslaugų įkainių patvirtinimo“, 

7. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 11 d. įsakymas Nr. B-21/18 ,,Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B-4/18 ,,Dėl 

VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro odontologinių medžiagų kainyno 

tvirtinimo“ pakeitimo“, 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 

357 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 

301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. 

 

 

Veiklos įgyvendinimas. 

 

Per analizuojamąjį laikotarpį Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų 

įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, 

nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti 

administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. 

Analizuojamu laikotarpiu Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras priėmė 

sprendimus, susijusius, su mokamu paslaugų teikimu. Šie sprendimai priimami derinant su  

savivaldybės stebėtojų taryba ir patvirtinami Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos mokamų paslaugų teikimo veikloje nebuvo užfiksuoti 

teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė 

atsakomybė.  

Įstaigos darbuotojų mokamų paslaugų teikimo srityje nėra valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudarančios informacijos, ši sritis nesusijusi su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, 

o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

Mokamų paslaugų teikimo sritis formaliai priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė 

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

 

 

Išvados.  

 

Atlikus Įstaigos mokamų paslaugų teikimo 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 mokamų paslaugų teikimo 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. 
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Atlikus Įstaigos mokamų paslaugų teikimo srities vertinimą nustatyta, kad Įstaigoje yra 

priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui. 

Įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir 

nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Vertinimo metu 

neatitikimų teisės aktams nenustatyta. Korupcijos pasireiškimo tikimybė mokamų paslaugų teikimo 

srityje gali pasireikšti tik dėl darbuotojų, vykdančių funkcijas šioje veiklos srityje, neatsakingumo, 

nesąžiningumo, pasinaudojimo tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimo ar kitų trečiųjų asmenų, 

dalyvaujančių šioje veiklos srityje, bandymų paveikti valstybės tarnautoją savo naudai. 

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

pasireiškimo tikimybė egzistuoja minimaliai, nes ji kontroliuojama šią veiklos sritį 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

 

 
Direktoriaus pavaduotoja  ______________ Gitana Šapranauskienė 

Pareigos    parašas  vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


