DĖL PRIEMONIŲ , NURODYTŲ VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS
TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS
PREVENCIJOS 2015 – 2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO 2015..M. 1-AME PUSMETYJE ĮVYKDYMO
Informuojame apie 2015 m. 1-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. 1 pusmetį buvo gauta 13 skundų, prašymų, pareiškimus 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) Siekiant užtikrinti, kad VTPT dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys, vienu
atveju su prašymu dėl informacijos apie asmenį einančio pareigas, numatytas Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą. Priekaištų
priimtam darbuotojui nebuvo gauta.
4) 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.
5) 2015-03-20 d. įvyko metinis ataskaitinis VTPT teismo ekspertų ir vadovaujančių
darbuotojų susirinkimas, kuriame dalyvavo 41 darbuotojas. Jame buvo aptarti VTPT
teismo ekspertų darbo rezultatai. Atlikusi surašytų VTPT teismo ekspertų teismo psichiatrijos,
teismo psichologijos ekspertizių aktų patikrinimą, VTPT direktorė Vaiva Martinkienė,
informavo susirinkimo dalyvius, kad didelių trūkumų teismo ekspertų darbe nebuvo nustatyta.
Šiame susirinkime VTPT direktoriaus pavaduotojas personalo valdymui,
atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, supažindino susirinkimo dalyvius su
Lietuvos Respublikos Seimo 2015-03-10 nutarimu “Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimu. Informavo, kad programoje
nurodyta, kad sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga išlieka viena iš daugiausiai problemų
keliančių sričių. Pagrindinės priežastys, lemiančios korupciją, - neaiškios administracinės
procedūros ir nepakankamas jų viešumas, gydytojų ir pacientų nesąžiningumas, neteisėtas
lobizmas, nepakankamas kontrolės mechanizmas ir kt. Susiduriama su problema, kad visuomenė
kartais pateisina kyšio davimą, nes tada norimos paslaugos gaunamos greičiau.
6) Siekiant didinti VTPT viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą
ir kontrolę, VTPT buvo priimti du nauji darbuotojai atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą ir
vykdymą – direktoriaus pavaduotojas veiklos planavimui ir aprūpinimui ir viešųjų pirkimų
specialistė, taip pat pakeista viešųjų pirkimų komisijos sudėtis. VTPT peržiūrėti, pakeisti ar
priimti nauji teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų reglamentavimą, VTPT patikėto
turto priėmimo, išdavimo saugojimo tvarką, finansų kontrolę.
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.

