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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO DRUSKININKŲ
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 “Dėl korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo” 7 punktu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1633 “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo” ir
atsižvelgiant į Savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio nutarimą
(2020 08 12 protokolas Nr.2), 2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta šioje
srityje:
- Mokamų paslaugų teikimas. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
organizuoja privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai
mokymus bei vykdo atestaciją.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Sandra Naujalė, visuomenės sveikatos
specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, ir atsakinga už korupcijos prevenciją ir
kontrolę Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure.
Analizuojamas laikotarpis 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas 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” patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas analizės ir apibendrinimo metodais. Atlikta
teisės aktų ir dokumentų analizė ir interviu (darbuotojams pateikti klausimai). Analizuoti teisės aktai
(Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kt.
teisės aktai), analizuotoje srityje dirbančių darbuotojų teisės, pareigos, funkcijos, atsakomybė ir
atskaitomybė.
Analizės tikslas – nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius ir kitas sąlygas, įvykius bei
aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistui padaryti korupcinio pobūdžio pažeidimus ar kitus, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau
pavojingus teisės pažeidimus privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus

sveikatai mokymų organizavimo ir atestavimo tvarkoje. Taip pat pateikti rekomendacijas, kurios
padėtų valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius.
Teisinis reglamentavimas. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, remiantis
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 2 punkto 1, 2, 3 dalimis
verčiasi licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšimis: privalomuoju pirmosios
pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio,
narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.
Asmuo, vykdantis privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą turi turėti aukštąjį ar jam prilygintą
biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties
išsilavinimą ar aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą, jeigu mokslai buvo baigti iki
1995 metų, ar būti įgijęs paramediko profesinę kvalifikaciją. Asmuo, vykdantis privalomuosius
higienos įgūdžių mokymus turi turėti aukštąjį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities
medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos arba biologijos studijų srities išsilavinimą ar aukštąjį arba
specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą, jeigu mokslai buvo baigti iki 1995 m. Asmuo, vykdantis
privalomąjį mokymą apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, turi turėti aukštąjį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų
studijų srities medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ar aukštąjį medicininį
išsilavinimą, jeigu mokslai buvo baigti iki 1995 metų.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, remiantis pareiginiais
nuostatais, užtikrina, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo 43 straipsnio 4 punkto 1, 2 dalys, kuriose skelbiama, kad licencijuojama visuomenės
sveikatos priežiūros veikla siekiantis verstis juridinis asmuo ar filialas turi atitikti šiuos reikalavimus:
turėti sveikatos apaugos ministro patvirtintame Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės
sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai
privalomas priemones ir įrangą, užtikrinti, kad darbuotojų, vykdančių funkcijas, tiesiogiai susijusias
su šio straipsnio 2 dalies 1-5 punktuose išvardyta licencijuojama veikla, išsilavinimas atitiktų šio
straipsnio 3 dalies 1-4 punktuose nustatytus reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis
atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla. Taip pat užtikrina šio įstatymo 43
straipsnio 18 punkto 3 dalies a, b, c, d papunkčius, kuriuose skelbiama, kad fiziniai, juridiniai asmenys
ar filialai privalo vykdyti licencijuojamą veiklą, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę laikydamiesi šio
straipsnio 19-22 dalyse nurodytų teisės aktų reikalavimų; verstis licencijoje nurodyta licencijuojama
visuomenės sveikatos priežiūros veikla tik pagal joje nurodytą veiklos rūšį (rūšis); licencijavimo
taisyklėse nustatyta tarka per licencijas išduodančią instituciją teikti Sveikatos apsaugos ministerijai
pavaldžioms įstaigoms jų prašymu informaciją apie vykdomas licencijuojamas visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos rūšis, taip pat teikti informaciją teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų
nustatyta tvarka, turinčioms teisę gauti tokią informaciją.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomieji pirmosios pagalbos, higienos
įgūdžių mokymai, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymai ir atestavimo tvarka vykdoma pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus:
- 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių,
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“;
- 2016 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. V-932 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 “Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos,
privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų
žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo;
- 2017 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-464 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos
įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos 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“ pakeitimo.
- 2019 m. balandžio 25 d. Nr. V-508 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008
m. sausio 28 d. įsakymo Nr.V-69 “Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio
ir narkotikų žalos 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“ pakeitimo.
MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA. Privalomieji pirmosios pagalbos, higienos
įgūdžių, alkoholio, narkotinių medžiagų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymai Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biure vykdomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas privalomųjų
sveikatos mokymų programas. Remiantis mokymo programomis yra parengti ir patvirtinti
privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų planai, pagal kuriuos
yra mokomi nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenys bei asmenys, iš kurių pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti
orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir
mažuosius laivus atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
Mokymų planų turiniai papildomi ir atnaujinami ne rečiau kaip kas penkeri metai, vadovaujantis
teisės aktų pokyčiais ir mokymų poreikiu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. V-464 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d.
įsakymo Nr.V-69 “Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų
žalos 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“ pakeitimo 2.5 punktu sudaromos ne didesnės kaip 25 žmonių grupės,
privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo poveikį žmogaus sveikatai - ne didesnės kaip 12 žmonių grupės. Vykdant pratybas grupė
dalijama į du ar daugiau pogrupių.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. vykdant pirmosios pagalbos mokymus buvo
2 kartus skaidomos grupės. Higienos įgūdžių bei alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų grupės nebuvo
skaidomos, nes nebuvo poreikio.
KAINŲ NUSTATYMAS. Privalomųjų visuomenės sveikatos mokymų paslaugų kainos yra
nustatytos, remiantis 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1225 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr.373 “Dėl mokamų visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Už paslaugas klientai moka pavedimu
arba per mokėjimų terminalą, grynaisiais pinigais įmokos nėra imamos. Kainos yra viešai prieinamos
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje.
Asmenims, baigusiems mokymą pagal pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių medžiagų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio
žmogaus sveikatai mokymo programas, taip pat pasirengusiems savarankiškai, išskyrus asmenis,
kuriems privalomas mokymas apie alkoholio, narkotinių ar psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų poveikio žmogaus sveikatai mokymas, ir raštu išlaikius teorinių žinių testą bei teigiamą
praktinės užduoties įvertinimą yra išduodamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. Pažymėjimai
registruojami sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale. Kiekvienas išduotas
pažymėjimas yra pasirašytas įstaigos vadovo ir užantspauduotas.
Per 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpį buvo išduoti 367 pirmosios pagalbos
sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai, 257 higienos įgūdžių sveikatos žinių atestavimo
pažymėjimai bei 11 alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
poveikio žmogaus sveikatai atestavimo pažymėjimų.

Tikrinant privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotikų ir
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų
organizavimo ir atestavimo tvarką, dėmesys buvo atkreiptas, ar visuomenės specialistas nedalyvavo
organizuojant privalomuosius sveikatos mokymus ir atestuojant jų artimuosius asmenis. Pažymima,
kad artimieji asmenys buvo mokomi ir atestuojami.
VIDAUS KONTROLĖ. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure mokamos
paslaugos 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. buvo teikiamos laikantis teisės aktų,
pažeidimų nenustatyta.
Šiuo laikotarpiu nebuvo gauta vartotojų skundų dėl privalomųjų visuomenės sveikatos mokymų
organizavimo, asmenų atestavimo tvarkos ir kokybės.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus kontrolė dėl mokamų paslaugų
teikimo už privalomuosius visuomenės sveikatos mokymus, mokymų organizavimo ir atestavimo
tvarka yra gera – visa rizika nustatyta ir valdoma, patikrinimo metu nenustatyta vidaus kontrolės
trūkumų, turinčių neigiamos įtakos juridinio asmens veiklos rezultatams.
IŠORĖS KONTROLĖ. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m.
liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio
28 d. įsakymo Nr. V-69 “Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo
higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą
žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 24 punktu privalomojo sveikatos
mokymo veiklos priežiūrą vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos
ministerijos. 2016 m. gruodžio 20 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos
apsaugos ministerijos Alytaus departamento Druskininkų skyriaus vyr. specialistė Marytė
Markevičienė atliko planinį patikrinimą ir pažeidimų nenustatė.
IŠVADA. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės, susijusios su mokamomis paslaugomis
teikimu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure analizę, nustatyta, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybės šioje srityje nėra.
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