
DĖL PRIEMONIŲ , NURODYTŲ VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015 –
2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. 2-AME
PUSMETYJE ĮVYKDYMO

Informuojame apie 2015 m. 2-ame pusmetyje įvykdytas priemones nurodytas Valstybinės
teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VTPT) korupcijos
prevencijos 2015 – 2016 metų programos įgyvendinimo priemonių plane:

1) VTPT per 2015 m. 2 pusmetį buvo gauti 9 skundai, prašymai, pareiškimai dėl teikiamų
paslaugų teikimo, taip pat prašymų pateikti informaciją apie teikiamas paslaugas. Pareiškėjams
suteikta konsultaciją. Pateikti paaiškinimai rūpimais klausimais. Informuojame, kad skundų dėl
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos VTPT
gauta nebuvo;

2) VTPT nebuvo gauta pranešimų apie galimą korupcinę veiklą;
3) Vadovaujantis Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos

pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m.
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-302  6 punktu dviem atvejais buvo kreiptasi į VRM siekiant Lietuvos
Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo nustatyta tvarka gauti duomenis
apie asmenų siekiančių įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, teistumą (neteistumą). VTPT gavo
atsakymus, kad abu asmenys yra neteisti;

4) 2015 m. III ketvirtyje VTPT atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pagal
kompetenciją priimtų fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjamų vykdymo srityje
2014-07-01 – 2015-06-30 m. laikotarpiu. Atlikus analizę, buvo padaryta išvada, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė, išnagrinėjus pagal kompetenciją priimtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus
ir skundus VTPT, neegzistuoja;

5) 2015-10-01 d. VTPT direktoriaus pavaduotojas personalui ir administracinei veiklai,
atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VTPT Vitalijus Šaškovas dalyvavo  STT
specialistų pravestame seminare “Korupcijos rizika Europoje. Antikorupcinis teisės aktų vertinimas”;

6) Direktoriaus pavaduotojo personalui ir administracinei veiklai V. Šaškovo prašymu 96
VTPT darbuotojai peržiūrėjo STT internetinėje svetainėje paskelbta video paskaitą – antikorupcinio
švietimo seminarą;

7) VTPT naujai priimami į darbą darbuotojai buvo instruktuojami korupcijos prevencijos
tema;

8) VTPT specialistai dalyvauja teisės aktų susijusių su VTPT veikla tobulinimo projektų
rengime.


