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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS  

VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE ĮVERTINIMAS 
2021-09-29 

 

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

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2017 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 184, 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, ir siekdami nustatyti įstaigos VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro (toliau – Centras), kurios 

steigėja (dalininkas) yra Raseinių rajono savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja centro 

veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti 

galimybes atsirasti korupcijai, centre buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą Centre atliko, bei išvadas pateikė VšĮ 

Raseinių psichikos sveikatos centro direktoriaus 2014 m. vasario 17 d.  įsakymu Nr. 11 „Dėl 

atsakingo asmens skyrimo korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymui“ paskirtas, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje, asmuo – socialinė darbuotoja Jolanta 

Simanauskienė. 

Analizuotas laikotarpis 2020-09-01 – 2021-09-01, vertinant situaciją pagal 2021-09-01 

dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas, pavedimus. 

Centro veiklos vertintos 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-

1701: 

1. Kriterijus - „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“ 

Centro veikloje per analizuojamąjį laikotarpį nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį 

numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktų.  
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Nebuvo fiksuota nusikalstamų veikų, tai nebuvo pagrindo viešinti ir teikti informaciją 

valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams. 

Centre sudarytos galimybės darbuotojams bei kitiems asmenims kreiptis ir anonimiškai 

informuoti SAM, STT, direktorių ar asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie 

galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas bei kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 

pavojingus teisės pažeidimus. 

2. Kriterijus - „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“ 

Centro veikla nesusijusi su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu kriterijumi „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros 

vykdymas“. Todėl nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, ši Centro veikos sritis pagal nurodytą 

kriterijų nėra vertinama. 

Centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos  veiklos vidaus 

administravimu, kurias užtikrina vidaus medicinos auditorius. 

3. Kriterijus – „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ 

Centro veikla – viešųjų paslaugų teikimas, kuris reglamentuotas Centro Įstatais, Vidaus 

tvarkos taisyklėmis, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 

tvarka, Mokamų paslaugų teikimo tvarka, Nemokamų paslaugų teikimo tvarka, Korupcijos 

prevencijos programa bei kitais privalomojo pobūdžio dokumentais.  

Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. Centre priimant teisės aktus, reglamentuojančius 

darbuotojų uždavinius, funkcijas bei pareigas buvo atsižvelgta į teisės aktais nustatytus Centro 

uždavinius ir funkcijas. Darbuotojų uždaviniai ir funkcijos reglamentuoti pareigybių aprašymuose 

yra pakankami Centro uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Centro priimti teisės aktai užtikrina 

aiškų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą.  

Analizuojamu laikotarpiu Centre priimti visi būtini teisės aktai būtini įstatymų ir 

įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, o darbuotojai pasirašytinai supažindinami su 

galiojančiais teisės aktais. Teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra 

skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų Centro darbuotojams veikti savo nuožiūra. 

4. Kriterijus - „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių 

papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“ 

Centrui nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas 

ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip 

jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti 

teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 
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                     5.  Kriterijus - „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės 

ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ 

Centras – viešoji įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos 

sprendimus, susijusius su Centro turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, 

kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Centre, patvirtinta 

komisija, už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą prekes, paslaugas perka esant būtinam 

poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų 

pirkimų sistemą arba apklausos būdu. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji 

pirkimai vykdomi vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Viešųjų 

pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymais, VšĮ Raseinių psichikos sveikatos 

centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos ir viešųjų pirkimų komisijos darbo 

reglamentu, bei kitais privalomojo pobūdžio dokumentais. 

Per analizuojamąjį laikotarpį  Centras esminių sprendimų, kuriems reikia kitos 

valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, nepriėmė. 

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti. 

6. Kriterijus - „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“ 

                          Per analizuojamąjį laikotarpį Centras savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų 

susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma 

informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

  Paciento sveikatos informacija yra konfidenciali, todėl darbuotojai yra  pasirašę 

konfidencialumo sutartis bei atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Asmens duomenis vadovavosi 

Teisės aktų nustatyta tvarka.  

 Per analizuojamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir 

kontrolės esminių pažeidimų Centre nenustatyta. 

7. Kriterijus -  „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos 

trūkumų“ 

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka 

neatliko korupcijos rizikos analizės Centre ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų 

nurodyti veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti. 
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IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, 2021 

m. III ketvirtį atliktas VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas. Analizuotas 2020-09-01 – 2021-09-01 laikotarpis. 

Atlikus vertinimą konstatuojama: 

1. Per vertinamąjį laikotarpį Centre nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta 

administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktų. 

2. Centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos  veiklos vidaus 

administravimu, kurias užtikrina vidaus medicinos auditorius. 

3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, bei 

atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti. 

4. Centras yra priėmęs visus vidaus teisės aktus, kuriais priskiriamos darbuotojų funkcijos, 

uždaviniai bei kontrolė, numatytas atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas, bei periodiškai 

peržiūri ir atnaujina. 

5. Centras daugiausiai priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

6.  Pažymėtina, kad per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos 

administravimo, apsaugos ir kontrolės esminių pažeidimų Centre nenustatyta.   

7.    Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka 

neatliko korupcijos rizikos analizės Centre ir nėra pateikusi motyvuotos išvados. 

 

 

 

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro                                                            Jolanta Simanauskienė 

už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą  

atsakingas asmuo  


