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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:
- visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo mobilioje brigadoje siekiant valdyti
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą testuojant, vadovaujantis Druskininkų
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.V35-297 „Dėl atsakingos
įstaigos paskyrimo“.
Analizuojamas laikotarpis 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Vertinamoje veiklos srityje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes ji atitinka
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 3 p. numatytą kriterijų, kadangi tai yra jautri sritis galimai
korupcijos tikimybei pasireikšti.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Sigutė Vilkelienė, visuomenės sveikatos
specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure.
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.
Analizės tikslas – nustatyti analizuojamas veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar kitus
rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, siekiant naudos sau ar kitiems
asmenims, ir, esant poreikiui, numatyti prevencines priemones analizės metu nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu buvo
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atlikta teisės aktų peržiūra (Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymai ir kt. teisės aktai), darbo tvarka, surinkta informacija (apklausti darbuotojai).
Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys mobilioje brigadoje, siekiant valdyti COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą testuojant atlikdami jiems pavestas funkcijas vadovavosi
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 tepinėlių
iš paciento iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašu.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teisės aktų nustatyta tvarka organizavo
visuomenės sveikatos specialistams mokymus, kurių metu specialistai buvo supažindinti su
priežiūros kontrole, kuriose galima korupcinė veikla, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti. Druskininkų
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, principai, kriterijai yra pakankamai apibrėžti valstybės
lygmeniu priimtuose teisės aktuose, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus
dokumentuose. Su vidaus tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu, taip pat kitais dokumentais, jei tai
numatyta direktoriaus įsakymuose ar kituose teisės aktuose, supažindinami. Darbuotojų uždaviniai ir
funkcijos yra apibrėžtos direktoriaus įsakymais patvirtintuose darbuotojų pareigų aprašymuose, taip
pat Sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintuose Operacijų vadovo sprendimuose.
Paslaugos teikimo tvarka. Paciento asmens duomenys surinkti Aprašo nustatyta tvarka tvarkomi
vykdant COVID-19 ligos diagnostikos, paimant tepinėlius iš nosiaryklės ir ryklės mobiliuose
punktuose, tikslu. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.
Mobili komanda paciento duomenis saugo ne ilgiau kaip iki valstybės lygio ekstremalios
situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės atšaukimo.
GMP, laboratorija ir šeimos gydytojas paciento duomenis saugo ne ilgiau nei tai numatyta jų veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Mobilaus punkto komandą sudaro: bendrosios praktikos slaugytojas ar kitas sveikatos priežiūros
specialistas, kuris pagal Lietuvos medicinos normoje nurodytą kompetenciją turi teisę paimti ėminius
ir Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistas.
Pacientai, norėdami užsiregistruoti, skambina į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808
ir tik Karštosios linijos konsultantas, įvertinęs paciento pateiktus duomenis, priima sprendimą, ar
skambinantį pacientą tikslinga ištirti dėl COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos), o nusprendus,
kad pacientą tikslinga ištirti, Karštosios linijos konsultantas surenka visą informaciją: paciento vardą,
pavardę, savivaldybę, iš kurios skambina pacientas, asmens kodą, mobilaus telefono numerį.
Informaciją apie užregistruotą testuotis asmenį perduodavo mobilios brigados koordinatoriui.
Atvykus į mobilų punktą pacientas visuomenės sveikatos specialistams pateikdavo asmens
dokumentą tapatybei nustatyti.
Pacientams, atvykusiems į mobilų punktą kitaip, nei nurodyta Apraše (be Karštosios linijos
nurodymo), paslauga nebuvo teikiama. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistai jiems nurodydavo kreiptis į Karštąją liniją.
Nuolat, iki kiekvienos darbo dienos 10 val. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistai pateikdavo praėjusios dienos testuotų sveikatos priežiūros specialistų ir mobilioje
brigadoje aptarnautų asmenų skaičių Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir
visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiajai specialistei.
Visuomenės sveikatos specialistai baigę darbą mobiliame punkte grįžę į Asmens sveikatos
priežiūros įstaigą, padėdavo suvesti laboratorinio tyrimo užsakymą į Elektroninę sveikatos paslaugų
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPB IS), formą E200.
Per analizuojamą laikotarpį dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo mobilioje
brigadoje, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą testuojant,
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nusiskundimų nebuvo gauta, taip pat nebuvo nustatyta teisės pažeidimų už kuriuos numatyta
administracinė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Išanalizavus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo mobilioje brigadoje siekiant
valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą testuojant sritis pagal parinktus korupcijos
prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus testavimo tvarką, galima teikti,
kad mobilioje brigadoje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža. Rizikos veiksniai nenustatyti.
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