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IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 
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  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Korupcijos 

rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

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 siekiant nustatyti veiklos sritis, 

kuriose galimai egzistuoja biuro veiklą veikiantys rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybę 

atsirasti korupcijai Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, buvo atliktas korupcijos 

tikimybės nustatymas. 

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimui pasirinkta Biržų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro veikla, susijusi su privalomaisiais pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus 

sveikatai mokymais bei sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų išdavimu. 

  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, 

kasmet nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę ir atlieka su Sveikatos biuro veikla susijusių procesų 

antikorupcinį vertinimą. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Violeta Valiukienė, 

visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę Biržų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biure.  

    Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. III ketv. – 2021 m. III ketv. 

    Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas dokumentiniu ir žodiniu būdu, 

vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose yra didelė pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Specialiųjų 

tyrimų tarnybų direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. 

  Analizės tikslas – nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius ir kitas aplinkybes, galinčias 

sudaryti prielaidas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistui padaryti 

korupcinio pobūdžio pažeidimus privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus 

sveikatai mokymų organizavimo ir atestavimo tvarkoje. 

 

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų 

organizavimo tvarka Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 

 

Teisinis reglamentavimas.  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, remiantis 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 str. 2 p. 1, 2, 3 dalimis, verčiasi 

licencijuotomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšimis: Privalomaisiais pirmosios pagalbos, 



higienos įgūdžių ir alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymais. Asmuo, vykdantis šiuos mokymus, privalo turėti 

atitinkamą išsilavinimą. 

  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure šie mokymai ir atestavimas vykdomi pagal  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl 

Privalomųjų pirmosios pagalbos, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, 

kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, 

mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V- 30 redakcija). 

 Paslaugų kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 

d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo  

patvirtinimo“ XVII skyriuje (Žin. 1994, Nr.90-1756) ir jo pakeitimuose (TAR, 2015-06-09 Nr. 

09013; 2016-11-07 Nr. 26407; 2017-05-15 Nr. 8182; 2017-11-21 Nr. 18362; 2018-02-12 Nr. 

2132; 2019-01-16 Nr. 00612; 2019-06-18 Nr. 09781). 

Mokymų organizavimo ir atestavimo tvarka.  Privalomieji sveikatos mokymai Biržų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biure organizuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro patvirtintus mokymo programų aprašus. Remiantis mokymų programomis, yra 

parengti ir  Sveikatos biuro direktoriaus patvirtinti Privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių 

ir alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio 

žmogaus sveikatai mokymų planai, pagal kuriuos mokomi nustatytų profesijų ir veiklos sričių 

asmenys bei asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus atimta teisė valdyti transporto 

priemonę dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų 

ar kitų svaigiųjų medžiagų. 

  Asmenims, baigusiems mokymą ir raštu išlaikiusiems teorinių žinių testą, o Privalomojo pirmosios 

pagalbos ir higienos įgūdžių mokymų atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, 

yra išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas, kuris užregistruojamas Sveikatos 

žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registro žurnale. 

Analizuojamuoju laikotarpiu buvo išduoti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai: 

Pirmosios pagalbos – 118 vnt. 

Higienos įgūdžių – 613 vnt. 

Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio 

žmogaus sveikatai – 27 vnt. 

 Visuomenės sveikatos specialistai nedalyvavo organizuojant Privalomuosius sveikatos mokymus ir 

atestuojant jiems artimus asmenis. 

Vidaus kontrolė.   Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure organizuojant 

privalomuosius sveikatos mokymus ir atestuojant asmenis nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. 

rugsėjo 30 d. pažeidimų nebuvo nustatyta. 

  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nėra gavęs skundų dėl Privalomųjų 

sveikatos mokymų organizavimo ir asmenų atestavimo tvarkos. 

  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vidaus kontrolė, susijusi su Privalomųjų 

pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų organizavimo ir atestavimo 

tvarka, yra gera, visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų, turinčių neigiamos 

įtakos juridinio asmens veiklos rezultatams, nenustatyta. 

Išvada. Atlikus  korupcijos pasireiškimo tikimybės, susijusios su Privalomųjų pirmosios pagalbos, 

higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų organizavimo ir atestavimo tvarka Biržų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biure analizę, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės 

šioje srityje nėra. 


