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Valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar
savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal numatytus
kriterijus nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-830 „Dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1.1. papunkčiu Lietuvos Respublikos sveikatos
apaugos ministerijai pavaldžios įstaigos įpareigotos sudaryti išsamų įstaigos veiklos bendrųjų ir
specialiųjų sričių sąrašą ir korupcijos rizikos veiksnių priskyrimą veiklos sritims pagal Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį.
Pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalį valstybės ar savivaldybės įstaigos
veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu
atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:
1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu;
5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo;
6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC) veikia pagal nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015
m. rugsėjo 18d. įsakymu Nr. V-1058. Sudarant NVSC specialiųjų veiklos sričių sąrašą buvo
atsižvelgta į NVSC tikslus bei šiems tikslams pasiekti vykdomas funkcijas.
NVSC tikslai yra:
1. įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką;
2. vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę;
3. pagal kompetenciją ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės
požiūriu;
4. pagal kompetenciją vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
Šiems tikslams pasiekti vykdomos šios funkcijos:
1. biocidinių produktų tiekimas rinkai ir jų priežiūra;
2. veikla, susijusi su nuodingomis medžiagomis;
3. veikla, susijusi su geriamojo vandens išlygų sąlygomis;
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4. leidimų-higienos pasų išdavimas;
5. gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti,
sertifikatų išdavimas;
6. leidimų ekshumuoti žmonių palaikus išdavimas;
7. atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimų ir laivo higieninių sąlygų
kontrolės pažymėjimų išdavimas;
8. leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) išdavimas;
9. savivaldybės ir vietovės lygmens planų bei programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimas;
10. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų vertinimas
ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas;
11. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;
12. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas;
13. dalyvavimas teritorijų planavimo ir statinių statybos procese;
14. radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos planų derinimas;
15. ūkio subjektų valstybinė kontrolė ir priežiūra;
16. valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė;
17. užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinis ištyrimas, atvejų valdymas ir
protrūkių likvidavimas;
18. imunoprofilaktikos organizavimas ir koordinavimas;
19. medicininės-karantininės kontrolės pasienio kontrolės punktuose bei riboto karantino
režimo kontrolės vykdymas.
Sudarant NVSC bendrųjų veiklos sričių sąrašą buvo atsižvelgta į NVSC administracijos
struktūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu
Nr. V-1061. Į NVSC bendrųjų veiklos sričių sąrašą buvo įtrauktos šios funkcijos:
1. konkursų organizavimas, kandidatų atrankos ir tikrinimo procedūra;
2. viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolė;
3. nepotizmo prevencija;
4. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
5. viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolė;
6. finansų kontrolės vykdymas;
7. turto valdymas, naudojimas bei disponavimas;
8. įslaptintos informacijos administravimas, apsauga ir kontrolė;
9. korupcijos prevencija ir kontrolė;
10. informacinių technologijų valdymas;
11. kokybės vadybos ir komunikacijos valdymas.
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi bei Valstybės ir
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (toliau – Rekomendacijos), parengta
modifikuota korupcijos rizikos nustatymo kriterijų lentelė, pagal kurią buvo nustatytos NVSC veiklos
sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Detalesnė analizė pateikta
pridedamoje lentelėje. Į lentelėje pateiktą kriterijų atsakius „taip“, sritis, vadovaujantis Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi patenka prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Pastebėtina, kad didžioji dalis aukščiau nurodytų NVSC specialiosios veiklos
sričių funkcijų pagal savo pobūdį jau priskirtinos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
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Įvertinus pridedamoje lentelėje pateiktą informaciją, siūlytina į:
NVSC specialiųjų veiklos sričių sąrašą įtraukti:
1. biocidinių produktų tiekimą rinkai ir jų priežiūrą;
2. veiklas, susijusias su nuodingomis medžiagomis;
3. leidimų-higienos pasų išdavimą;
4. gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti,
sertifikatų išdavimą;
5. leidimų ekshumuoti žmonių palaikus išdavimą;
6. atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimų ir laivo higieninių sąlygų
kontrolės pažymėjimų išdavimą;
7. leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) išdavimą;
8. savivaldybės ir vietovės lygmens planų bei programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimą;
9. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų vertinimą ir
sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimą;
10. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;
11. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimą;
12. dalyvavimą teritorijų planavimo ir statinių statybos procese;
13. radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos planų derinimą;
14. ūkio subjektų valstybinę kontrolę ir priežiūrą (planinę);
15. valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (pagal skundus);
16. užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir
protrūkių likvidavimą;
17. imunoprofilaktikos organizavimą ir koordinavimą;
18. medicininės-karantininės kontrolės pasienio kontrolės punktuose bei riboto karantino
režimo kontrolės vykdymą.
NVSC bendrųjų veiklos sričių sąrašą įtraukti:
1. konkursų organizavimą, kandidatų atrankos ir tikrinimo procedūrą;
2. viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę;
3. nepotizmo prevenciją;
4. viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
5. viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;
6. finansų kontrolės vykdymą;
7. turto valdymą, naudojimą bei disponavimą;
8. įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę.
9. korupcijos prevenciją ir kontrolę.
PRIDEDAMA: NVSC veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, 11 lapų.
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