
ATASKAITA APIE PRIEMONIŲ, NURODYTŲ VALSTYBINĖS TEISMO
PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 – 2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANE, VYKDYMĄ

Informuojame apie 2014 m. 1-ame pusmetyje įvykdytas priemones, nurodytas Valstybinės
teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VTPT) korupcijos
prevencijos 2014 – 2016 metų programos įgyvendinimo priemonių plane:

1. VTPT atsakingu už korupcijos prevenciją paskirtas VTPT direktoriaus pavaduotojas
personalo valdymui Vitalijus Šaškovas;

2. VTPT patvirtinta Korupcijos prevencijos 2014 – 2016 m. programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas, kurie buvo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos
prevencijos skyriui ir buvo paskelbti VTPT internetinėje svetainėje;

3. Išanalizavus gautus Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – VTPT), skundus, prašymus, pareiškimus dėl teikiamų paslaugų, taip
pat kitą informaciją,  informuojame, kad skundų dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos VTPT gauta nebuvo;

4. VTPT nebuvo gauta pranešimų apie galimą korupcinę veiklą;
5. VTPT, gavusi skundus  dėl per ilgos eilės ekspertizei atlikti, išanalizavusi esamą situaciją,

priežastis, atliko organizacinius pertvarkymus, kurie turėtų pagerinti esamą situaciją;
6. VTPT informacijos skelbimo vietose bei internetinėje svetainėje paskelbta informacija, kur

turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, taip pat VTPT darbuotojų
elgesio susidūrus su korupcinėmis veikomis pranešimo aprašas;

7. 2014-02-28 vykusiame VTPT vadovybės ir ekspertinių padalinių vadovų pasitarime,
kuriame dalyvavo 15 darbuotojų 1,0 val. be organizacinių klausimų sprendimo buvo
aptariamos Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso nuostatos, diskutuojama kitais
korupcijos prevencijos klausimais;

8. 2014-04-04 vykusiame VTPT teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų ir kitų
vadovaujančių darbuotojų  susirinkime, kuriame dalyvavo 41 darbuotojas, buvo pravesti 1,5
val. mokymai korupcijos prevencijos klausimais, darbuotojai buvo supažindinti su Teismo
ekspertų profesinės etikos kodekso, su Teismo ekspertizės įstatymo pakeitimo nuostatomis,
kt. teisės aktų pakeitimais, buvo diskutuojama kitais susijusiais su korupcijos prevencija
klausimais;

9. VTPT informacijos skelbimo vietose bei internetinėje svetainėje paskelbta informacija apie
Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną”, kuriuo anonimiškai galima pranešti
apie korupcinio pobūdžio veikas;

10. VTPT naujai priimami darbuotojai instruktuojami korupcijos prevencijos tema;
11. VTPT specialistai dalyvauja teisės aktų, susijusių su VTPT veikla, tobulinimo projektų

rengime.


