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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 M.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6 straipsnio 2
punktą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 straipsnius, Korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
patvirtinimo“, nuostatas, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas
Specialiųjų tyrimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, Zarasų
rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-184 ,,Dėl Zarasų rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Zarasų PSPC atliktas
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas interesų konflikto valdymo srityje.
Atliekant interesų konfliktų valdymo veiklos analizę buvo atsižvelgiama į teisės aktų
rengimą ir priėmimą, bei kontrolės vykdymą.
Remiantis Korupcijos prevencijos įstatymu, PSPC interesų konfliktų valdymo sritis yra
priskiriama prie sričių, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didelė. Pagrindinis
vidaus teisės aktas reglamentuojantis interesų konflikto valdymo vykdymą PSPC yra
PSPC darbuotojų elgesio kodeksas. Šis kodeksas numato pagrindinius PSPC darbuotojų
elgesio principus, kurių privalo laikytis darbo metu. Jis yra viešai skelbiamas, su juo
susipažinę visi įstaigos darbuotojai. Naujai priimami darbuotojai su šiuo kodeksu
supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.
Kitas teisės aktas, reglamentuojantis interesų konflikto valdymą yra LR Sveikatos
apsaugos ministro 2019 m liepos 10 d. įsakymas Nr. V-801 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo‘‘. Šiame teisės akte reglamentuojama
kaip privalo elgtis darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

arba gavę apie tai informacijos. Šis įsakymas yra viešai skelbiamas PSPC skelbimų
lentoje.
Įstaigoje vadovaujamasi LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Direktoriaus
2019-05-07d įsakymu Nr. V-20 paskirtas atsakingas asmuo ir prisijungta prie Privačių
interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos. Buvo peržiūrėta ar PSPC dirbantys
asmenys, privalantys užpildyti privačių interesų deklaracijas, tai įvykdė. Nustatyta, kad
privačių interesų deklaracijas užpildė visi PSPC gydytojai ir kiti darbuotojai, privalantys tai
padaryti. Visiems darbuotojams aiškinama, kad dirbančio asmens privačių interesų
deklaravimas yra jam pavestų pareigų sudedamoji dalis.
Apibendrinant, galima teigti, kad nors interesų konfliktų valdymo srityje korupcijos
pasireiškimo tikimybė didelė, PSPC imasi priemonių, kad šią tikimybę sumažinti. Ji yra
kontroliuojama.
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