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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO POREIKIO ĮVERTINIMAS 

IR KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ 

CENTRO PASIRINKTOSE VEIKLOS SRITYSE 

 

2019-09-30 

 

1. Vadovaudamiesi: 

1.1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ); 

1.2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 

184 redakcija) (toliau – Aprašas); 

1.3. Valstybės ar 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 „Dėl Valstybės 

ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos); 

įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 

metų programos įgyvendinimo 2015–2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl 

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programos 

patvirtinimo“, 2.2. priemonę
1
; 

siekdami nustatyti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau 

– Kompetencijų centras), kurio savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), veiklos sritis, 

kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos 

veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, Kompetencijų centre atlikome korupcijos 

pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymo poreikio įvertinimą ir KPT nustatymą 

pasirinktinai veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Analizuojant veiklą vertintos Kompetencijų centro veikos bendrosios ir specialiosios 

sritys, kurios parinktos vadovaujantis Ministro 2019 m. liepos12 d. įsakymu Nr. V-830 „Dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“. 

3. Kompetencijų centro direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. I-127 „Dėl 

atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą darbuotojo paskyrimo“ atsakingu 

asmeniu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę paskirtas direktoriaus pavaduotojas Raimondas 

Natka, kontaktiniai duomenys: el. paštas raimondas.natka@sskc.lt, tel. (8 5) 232 8584.  

4. KPT nustatymą atliko Raimondas Natka, kontaktiniai duomenys: el. paštas 

raimondas.natka@sskc.lt, tel. (8 5) 232 8584. 

5. Analizuotas vienerių metų laikotarpis – nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31, pateikiant 

statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2019-08-31 dienai galiojusius teisės aktus, 

aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus. 

6. Kompetencijų centro veikla analizuota vadovaujantis Valstybės ar 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 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“. 

                                                           
1
 SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos 

veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.   

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVlTlbU) 
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7. KPT nustatymo poreikio įvertinimas Kompetencijų centro veiklos srityse, kuriose 

galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos 

veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, atliktas analizuojat veiklos bendrąsias ir 

specialiąsias sritis pagal KPĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus (1 priedas). Nustatyta, kad 

visose analizuotose veiklos srityse gali egzistuoti KPT ir jos priskirtinos prie sričių, kuriose 

formaliai egzistuoja didelė
2
 korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes vertinamos sritys atitinka šiuos 

kriterijus: 

7.1. atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

7.2. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu; 

7.3. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo. 

8. Atliekant Kompetencijų centro veiklos sričių vertinimą, kiekviena sritis buvo 

lyginama su ta padėtimi, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus (Kompetencijų cento nuostatus, 

darbo reglamentą, darbo tvarkos taisykles, skyrių nuostatus, analizuojamas veiklas 

reglamentuojančius tvarkų aprašus, kitus teisės aktus), bei nustatyti konkretūs korupcijos rizikos 

veiksniai kiekvienoje analizuojamoje veiklos srityje. 

9. Atliekant veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė KPT, buvo analizuojama: 

9.1. ar šioje srityje laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių įtakos analizuojamai 

veiklai; 

9.2. ar Kompetencijų centre priimti būtini teisės aktai įstatymams įgyvendinti; 

9.3. ar teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, 

ar nustatyti aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, aiškiai 

apibrėžti jų įgaliojimai, sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos ir kt. 

9.4. ar yra įtvirtinti vidaus kontrolės funkcionavimo pagrindai. 

10. Detalus vertinimas pateikiamas 2 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis 

ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną. 

11. Atlikus vertinimą, galima daryti išvadą, kad Kompetencijų centro vykdomų veiklų 

srityse aplinkybių, įrodančių KPT, nenustatyta. Išvada grindžiama tuo, kad: 

11.1. Per analizuojamąjį laikotarpį Kompetencijų centro veikloje nebuvo užfiksuota 

Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų atvejų. Taip pat nebuvo užfiksuota teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, 

tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų; 

11.2. Kompetencijų centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias tik su vidaus 

administravimu. Jas užtikrina Kompetencijų centro direktoriaus įgalioti darbuotojai (finansų 

kontrolė, sutarčių vizavimas, vykdymo kontrolė ir pan.). 

Kompetencijų centro vidaus auditą atlieka Ministerijos vidaus audito skyrius. 

Kompetencijų centras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jam nepavaldūs fiziniai ir 

(ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 

srityse. 

11.3. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų 

teisės aktų įgyvendinimui. Įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų 

atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų Kompetencijų centro darbuotojams 

veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal 2-3 

(1 priedas) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, 

Kompetencijų centro vykdomos veiklos sritys yra priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė 

                                                           
2
 Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka 

vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. 
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korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant 

įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras. 

11.4. Per analizuojamąjį laikotarpį Kompetencijų centro darbuotojų įgyvendinami 

uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta 

įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti 

administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui, keičiami (papildomi). 

11.5. Kompetencijų centrui (jo struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti 

įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar 

atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės 

aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir 

priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 

11.6. Kompetencijų centro vykdoma bendrųjų sričių veikla nesusijusi su Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu kriterijumi 

„veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“. Todėl 

Kompetencijų centro veikos sritys pagal nurodytą kriterijų nėra vertinamos. 

11.7. Kyla rizika dėl tinkamo profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo 

vykdymo sveikatos priežiūros specialistams. Yra grėsmė, kad tam pačiam specialistui kompensacija 

gali būti skiriama keletą kartų, nes iki šiol nėra sukurto teisinio mechanizmo, kaip surinkti 

informaciją apie kiekvieno specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir jam skirtas 

kompensacijas. 

11.8. Vykdant vienkartinių tobulinimo renginių derinimą, teisės aktais nėra apibrėžti 

aiškūs šių renginių derinimo kriterijai. sprendimas priklauso vieno darbuotojo kompetencijai. 

Vertinimą ir derinimą atlieka kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo 

skyriaus darbuotojai. Tačiau šie darbuotojai ir patys rengia vienkartinių renginių (seminarų, 

konferencijų) programas, jas vertina ir derina. 

11.9. Analizuojamu laikotarpiu Kompetencijų centras nuolat priima savarankiškus 

sprendimus, susijusius su vykdoma veikla. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja 

papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo, išskyrus skiriamą finansavimą ir turto valdymą, naudojimą ir 

disponavimą juo. Todėl Kompetencijų centro veiklos sritys yra formaliai priskirtinos prie veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

11.10. Per analizuojamąjį laikotarpį Kompetencijų centras savo veikloje neturėjo sričių, 

kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei 

valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

11.11. STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Kompetencijų centre. 

11.12. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritys pagal vertinimo kriterijus formaliai ir 

priskirtinos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra 

nustatyta, jog rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. 

 

Siūlymas: siekiant užtikrinti skaidresnę sprendimų priėmimo tvarką vykdant vienkartinių 

tobulinimo renginių derinimo veiklą, siūloma parengti ir patvirtinti vienkartinių tobulinimo renginių 

derinimo tvarkos aprašą, nustatyti vertinimo kriterijus, kontrolės procedūras. 

 

Siūlymai dėl profesinio tobulinimo organizavimo veiklos gerinimo nepateikiami, nes  

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. lapkričio 20 

d. įsakymo Nr. V-1323 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. 

valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 

pateiktų rekomendacijų plano patvirtinimo, 3 punkto 3.2 papunktį, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-1035 „Dėl darbo grupės 

sudarymo“ yra sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta iki 2019 m. gruodžio 1 d. išanalizuoti šalies ir 
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užsienio gerąją praktiką, apsvarstyti ir pasiūlyti optimalų kompetencijų vertinimo bei 

kvalifikacijos tobulinimo modelį. Kompetencijų centro atstovas dalyvauja šios darbo grupės 

veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus vedėja, 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Vilma Krupinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimondas Natka, tel. (8 5) 232 8584, el. paštas raimondas.natka@sskc.lt  

  

mailto:raimondas.natka@sskc.lt
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1 priedas 

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklos bendrųjų ir specialiųjų sričių sąrašas ir 

korupcijos rizikos veiksnių priskyrimas veiklos sritims pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį 

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnis. Korupcijos rizikos analizė 

[...] 

3. Valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, pagal šio straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

4. 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) pagrindinė funkcija yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 

3) atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

4) veikla 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. 

 

Vykdomos veiklos sritys 

Veiklą 

vykdantis 

skyrius 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. nurodyti 

kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar veiklos srityje egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė 
Pastabos 

1)
1
 2) 3) 4) 5) 6)

2
 7)

3
 

Kompetencijų centro vykdomos veiklos bendrosios sritys 

Personalo valdymas BRS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Finansų valdymas Vadovybė Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Viešieji pirkimai BRS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Turto valdymas ŪS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Raštvedybos tvarkymas BRS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Tarnybinio transporto naudojimas ŪS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Interesantų aptarnavimas BRS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 
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Vykdomos veiklos sritys 

Veiklą 

vykdantis 

skyrius 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. nurodyti 

kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar veiklos srityje egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė 
Pastabos 

1)
1
 2) 3) 4) 5) 6)

2
 7)

3
 

Apgyvendinimas bendrabučiuose ŪS Ne Ne Taip Ne Taip Ne Ne 2 kriterijai 

Kompetencijų centro vykdomos veiklos specialiosios sritys 

Tobulinimo programų derinimo 

organizavimas ir duomenų tvirtinimas 

medicinos elektroninėje tobulinimo 

administravimo sistemoje (METAS) 

MMPRS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Vienkartinių tobulinimo renginių derinimas MMPRS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas KUOS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių 

fizinės saugos mokymai 
KUOS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos 

įgūdžių mokymai 
KUOS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Tęstinis profesinis mokymas KUOS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas KVKUS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

Mokslinių straipsnių recenzavimas SOKS Ne Ne Taip Taip Taip Ne Ne 3 kriterijai 

 

Sutrumpinimai: 

RBS – Bendrųjų reikalų skyrius 

ŪS – Ūkio skyrius 

MMPRS – Metodikų ir mokymo programų rengimo skyrius 

KUOS – Kompetencijų ugdymo organizavimo skyrius 

KVKUS – Kompetencijų vertinimo ir kokybės užtikrinimo skyrius 

SOKS – Savišvietos organizavimo ir komunikacijos skyrius 

 
1
 – Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika Kompetencijų centre nenustatyta. 

2
 – Kompetencijų centro veikloje valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija nenaudojama. 

3
 – Korupcijos rizikos analizė Kompetencijų centre nebuvo atliekama. 

_________________________  
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2 priedas 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO VYKDOMŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE 

EGZISTOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS  

 

I. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytas kriterijus – „Padaryta korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika“. 

Vertinamose Kompetencijų centro veiklos srityse per analizuojamąjį laikotarpį nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / 

ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktų. 

Kompetencijų centre yra sudarytos galimybės visiems darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) 

Kompetencijų centro direktorių apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės 

pažeidimų Kompetencijų centre faktus: 

1. Informacija apie pranešimų apie korupcinę veiką tvarką, kontaktus pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.sskc.lt skyrelyje „Korupcijos 

prevencija“ http://sskc.lt/korupcijos-prevencija.html, skelbimų lentose. 

2. Kompetencijų centro interneto svetainėje www.sskc.lt skyrelyje „Korupcijos prevencija“ http://sskc.lt/korupcijos-prevencija.html ir skelbimų 

lentose pateikiamas raginimas būti pilietiškais ir raginimas pateikti bet kokio pobūdžio informaciją apie korupcijos atvejus anoniminiu SAM telefonu. 

Į Kompetencijų centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Kompetencijų centro darbuotojo 

padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Kompetencijų centras yra suinteresuotas, kad teikiant kompetencijų 

plėtotės paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybinių 

pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, 

užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). 

Išvada: Per analizuojamąjį laikotarpį Kompetencijų centro veikloje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat nebuvo užfiksuota teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė 

(drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų. 

 

II. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytas kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra 

kontrolės ar priežiūros vykdymas“. 

Kompetencijų centro vykdoma veikla nesusijusi su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu 

kriterijumi „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“. Todėl Kompetencijų centro vykdomos veikos sritys pagal nurodytą kriterijų 

nėra vertinamos. 

Kompetencijų centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias tik su vidaus administravimu. Jas užtikrina Kompetencijų centro direktoriaus įgalioti 

darbuotojai (finansų kontrolė, sutarčių vizavimas, vykdymo kontrolė ir pan.). 

http://www.sskc.lt/
http://sskc.lt/korupcijos-prevencija.html
http://www.sskc.lt/
http://sskc.lt/korupcijos-prevencija.html
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Kompetencijų centro vidaus auditą atlieka Ministerijos vidaus audito skyrius. 

Kompetencijų centras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jam nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse. 

 

III. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytas kriterijus – „Atskirų valstybės tarnautojų 

funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 

Pateikiamas Kompetencijų centro veiklos sričių vertinimas atskirai pagal Rekomendacijose šio kriterijaus analizei rekomenduojamus klausimus. 

 

III.1. Ar įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus 

ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, 

kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? 

Kompetencijų centras veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-284 

„Dėl Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais, kuriuose 

reglamentuota įstaigos veiklos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos 

http://sskc.lt/uploads/pdf/Kompetenciju%20centro%20nuostatai%20(pataisyti%20pagal%202017-02-06%20%C4%AFsakym%C4%85%20Nr.%20V-

115).pdf 

Kompetencijų centro struktūra suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtinta direktoriaus įsakymu 

http://sskc.lt/strukturos-schema.html 

Kompetencijų centro pareigybių sąrašas suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtintas direktoriaus įsakymu. 

Direktoriaus įsakymu Nustatytos ir patvirtintos direktoriaus pavaduotojo administravimo sritys. 

1. Personalo 

valdymas 

Personalo valdymo ir administravimo funkcijos Kompetencijų centre atskirtos. Personalo administravimą vykdo Nacionalinis bendrųjų 

funkcijų centras. Personalo valdymą kompetencijų centre atlieka Bendrųjų reikalų skyrius. Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti 

skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html 

Visi Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose. 
Pagal kompetenciją personalo valdymą atlieka direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, Bendrųjų 

reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas, patarėjas finansų valdymo klausimais, kitų skyrių vedėjai. 

Personalo valdymas vertinamuoju laikotarpiu atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu; 

2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu; 

3. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro vidaus tvarkos taisyklėmis 

http://sskc.lt/uploads/vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-04/Vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-17.pdf; 

4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro darbo reglamentu 

http://sskc.lt/uploads/pdf/Kompetenciju%20centro%20nuostatai%20(pataisyti%20pagal%202017-02-06%20%C4%AFsakym%C4%85%20Nr.%20V-115).pdf
http://sskc.lt/uploads/pdf/Kompetenciju%20centro%20nuostatai%20(pataisyti%20pagal%202017-02-06%20%C4%AFsakym%C4%85%20Nr.%20V-115).pdf
http://sskc.lt/strukturos-schema.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/uploads/vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-04/Vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-17.pdf
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http://sskc.lt/uploads/Darbo%20reglamentas/Darbo%20reglamentas%20(redakcija%20nuo%202019-03-01).pdf; 
5. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus tvirtinamais procesų žemėlapiais ir kitais teisės aktais; 

6. Direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. I-151 patvirtintu pareigų, kurioms taikomos valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinės kategorijos, sąrašu; 

7. Direktoriaus 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. I-214 patvirtintu Priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašu; 

8. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-246, kuriuo atsakingiems darbuotojams pavesta supažindinti priimamus 

darbuotojus su norminiais dokumentais; 

9. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. I-161 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 

dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašu ir Pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti 

privačius interesus, sąrašu. Šiuo įsakymu direktoriaus pavaduotojas įpareigotas vykdyti PID IS administratoriaus funkcijas ir kontroliuoti, 

kaip Kompetencijų centro darbuotojai vykdo privačių interesų deklaravimą; 

10. Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. I-92 patvirtinta Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika; 

11. Direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. I-170 patvirtinta Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre tvarkos aprašu; 

12. Direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. I-132 patvirtinta Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka. 

2. Finansų 

valdymas 

Finansų valdymas ir buhalterinė apskaita Kompetencijų centre atskirta. Buhalterinę apskaitą atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų 

centras. Finansų valdymą Kompetencijų centre koordinuoja direktoriaus patarėjas finansų valdymo klausimais. Patarėjas finansų valdymo 

klausimais funkcijas atlieka pagal direktoriaus patvirtintą pareigybės aprašymą, su kuriais jis supažindintas pasirašytinai. Pareigybės 

aprašyme nurodyti darbuotojui keliami reikalavimai, atliekamos funkcijos. 

Finansų valdymas Kompetencijų centre vertinamuoju laikotarpiu atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. I-90 patvirtintomis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro finansų kontrolės taisyklėmis; 

2. Direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. I-26 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

veiklos planavimo tvarkos aprašu; 

3. Direktoriaus 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. I-28 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

veiklos planavimo grupės darbo reglamentu; 

4. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-53 patvirtintu Sutarčių rengimo ir jų vykdymo kontrolės tvarkos aprašu; 

5. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. I-171 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

lėšų, naudojamų reprezentacinėms išlaidoms, tvarkos aprašu. 

3. Viešieji 

pirkimai 

Viešųjų pirkimų veiklą Kompetencijų centre atlieka Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio funkcijos nustatytos jo 

pareigybės aprašyme. Su pareigybės aprašymu ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais darbuotojas supažindintas 

pasirašytinai. 

Viešieji pirkimai vertinamuoju laikotarpiu atliekami vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; 

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės 

http://sskc.lt/uploads/Darbo%20reglamentas/Darbo%20reglamentas%20(redakcija%20nuo%202019-03-01).pdf
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skaičiavimo metodikos patvirtinimo“; 

3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 

patvirtinimo“; 

4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir 

teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ 

6. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-53 patvirtintu Sutarčių rengimo ir jų vykdymo tvarkos aprašu; 

7. Direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. I-84 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu, Viešųjų pirkimų organizatoriaus 

darbo reglamentu. Šiuo įsakymu paskirti  atsakingi už pirkimų organizavimo priežiūrą, už pirkimų planavimą, už pirkimų vykdymą CVP IS 

priemonėmis, už pirkimų vykdymą naudojantis CPO LT katalogu darbuotojai ir pirkimų organizatorius. 

4. Turto 

valdymas 

Už turto valdymo veiklos sritį Kompetencijų centre atsakingas Ūkio skyrius. Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai 

ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html 

Visi Ūkio skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Ūkio skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose. 
Turto valdymas vertinamuoju laikotarpiu atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-53 patvirtintu Sutarčių rengimo ir jų vykdymo kontrolės tvarkos aprašu; 

2. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-248 patvirtintomis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro inventorizacijos taisyklėmis; 

3. Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. I-36 patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

statinių techninės priežiūros taisyklės; 

4. Direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. I-40 paskirtas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

patikėjimo teise valdomų statinių techninis prižiūrėtojas; 

5. Direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. I-39 paskirti atsakingi už gaisrinės signalizacijos įrenginių eksploatavimą (priežiūrą) 

darbuotojai. 

5. Raštvedybos 

tvarkymas 

Už raštvedybos tvarkymą Kompetencijų centre atsakingas Bendrųjų reikalų skyrius. Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus 

uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html 

Visi Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose. 
Direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-205 „Dėl atsakingo asmens paskyrimo“ paskirtas už teisės aktų projektų tinkamą 

redagavimą atsakingas darbuotojas, visi skyrių vedėjai įpareigoti užtikrinti, kad rengiami teisės aktų projektai būtų tinkamai suredaguoti. 

Raštvedyba vertinamuoju laikotarpiu buvo tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-54 patvirtintu Dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo ir registravimo, gautų 

pavedimų vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašu; 

http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
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2. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-53 patvirtintu Sutarčių rengimo ir jų vykdymo kontrolės tvarkos aprašu; 

3. Kasmet su Sveikatos apsaugos ministerija derinamas dokumentacijos planas, kurį tvirtina direktorius. 

6. Tarnybinio 

transporto 

naudojimas 

Už tarnybinio transporto naudojimo veiklos sritį Kompetencijų centre atsakingas Ūkio skyrius. Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti 

skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html 

Visi Ūkio skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Ūkio skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose. 
Tarnybinis transportas vertinamuoju laikotarpiu buvo tvarkomas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. I-35 „Dėl dienpinigių dydžio nustatymo“; 

2. Direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. I-5 patvirtintu Vykimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu; 

3. Direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I-213 patvirtinta Degalų normos nustatymo tvarka; 

4. Direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. I-9 sudaryta degalų sunaudojimo normų nustatymo komisija ir jai pavesti uždaviniai; 

5. Direktoriaus 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-13 patvirtintos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto 

pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės. 

7. Interesantų 

aptarnavimas 

Interesantų aptarnavimą „vieno langelio“ principu įgyvendina Bendrųjų reikalų skyrius. 

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose. 
Interesantų aptarnavimas vertinamuoju laikotarpiu buvo vykdomas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-247 patvirtintu Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre tvarkos aprašu. 

Informacija apie klientų aptarnavimą skelbiama interneto svetainėje http://sskc.lt/priimamasis-klientu-aptarnavimas.html 

8. Apgyvendinim

as bendrabučiuose 

Už apgyvendinimo bendrabučiuose veiklos sritį Kompetencijų centre atsakingas Ūkio skyrius. Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti 

skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html 

Visi Ūkio skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Ūkio skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose. 
Apgyvendinimas bendrabučiuose vertinamuoju laikotarpiu atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. I-55 patvirtinti Kursų dalyvių ir trečiųjų asmenų apgyvendinimo bendrabučiuose ir 

gyvenimo juose nuostatai; 

2. Direktorius pagal atliktus skaičiavimus tvirtina mokesčio už gyvenimą bendrabutyje dydį. 

9. Tobulinimo 

programų derinimo 

organizavimas ir 

duomenų tvirtinimas 

Tobulinimo programų derinimo organizavimo ir duomenų tvirtinimo medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje 

(METAS) veiklą Kompetencijų centre vykdo Metodikų ir mokymo programų rengimo skyrius.  

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/priimamasis-klientu-aptarnavimas.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
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medicinos 

elektroninėje 

tobulinimo 

administravimo 

sistemoje (METAS) 

Visi Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti 

pasirašytinai. 

Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi 

pareigybių aprašymuose. 
Tobulinimo programų derinimo organizavimas ir duomenų tvirtinimas medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje 

(METAS) vertinamuoju laikotarpiu atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo 

programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“; 

2. Direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. I-188 patvirtintu Sveikatos specialistų tobulinimo programų rengimo ir įteisinimo 

tvarkos aprašu; 

3. Direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. I-171 patvirtintu Sveikatos specialistų tobulinimo programų asmens sveikatos ir 

farmacijos temomis vertinimo ir (ar) derinimo procedūrų ir vertintojų atrinkimo tvarkos aprašu. 

10. Vienkartinių 

tobulinimo renginių 

derinimas 

Informacija apie visų formų tobulinimo renginius ir sveikatos specialistų privalomą tobulinimąsi įrašoma ir administruojama 

Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS http://kvp.vlk.lt/METAS/, tobulinimo organizatoriams 

suvedant renginių duomenis. METAS sistemoje įvestus duomenis tvirtina Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centras. 

Vienkartinių tobulinimo renginių derinimo veiklą Kompetencijų centre vykdo Metodikų ir mokymo programų rengimo 

skyriaus vyriausiasis specialistas.  

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. 

http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html 

Visi Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti 

pasirašytinai. 

Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, jiems priskirtos funkcijos nustatomi 

pareigybių aprašymuose. 

Vienkartinių tobulinimo renginių derinimas vertinamuoju laikotarpiu atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl priežiūros ir farmacijos specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (4
1
 punktas). 

 

Vykdant šią veiklą, teisės aktais nėra apibrėžti aiškūs vienkartinių tobulinimo renginių derinimo kriterijai. Priimamas 

sprendimas priklauso vieno darbuotojo kompetencijai. Darbuotojas parengia rašto tobulinimo organizatoriui projektą. Šį rašto 

projektą vizuoja skyriaus vedėjas, pasirašo direktorius. Kai šį raštą pasirašo direktorius, darbuotojas sistemoje METAS 

patvirtina įvestus duomenis. 

http://kvp.vlk.lt/METAS/
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
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11. Profesinės 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimą organizuoja ir vykdo Kompetencijų ugdymo organizavimo skyrius pagal Metodikų ir mokymo 

programų rengimo skyriaus parengtas ir teisės aktų nustatyta tvarka su SAM suderintas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas mokymo 

programas. 

Šių skyrių nuostatuose reglamentuoti skyrių uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus ir Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai su jų 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 
Direktorius 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. I-57 sudarė profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų poreikio nustatymo darbo grupę 

ir suteikė jos funkcijų vykdymui reikiamus įgaliojimus. 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo veikla vertinamuoju laikotarpiu vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu; 

2. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“; 

3. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

mokymo programų poreikio nustatymo ir analizės tvarkos aprašu; 

4. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu; 

5. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

mokymo pagal papildomas kompetencijas suteikiančias programas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu; 

6. Direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. I-188 patvirtintu Sveikatos specialistų tobulinimo programų rengimo ir įteisinimo 

tvarkos aprašu; 

7. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-404 „Dėl Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos ir Profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo bazinės kainos nustatymo tvarkos aprašų patvirtinimo“. 

12. Radiacinės 

saugos ir 

radioaktyviųjų 

šaltinių fizinės 

saugos mokymai 

Radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymus organizuoja ir vykdo Kompetencijų ugdymo organizavimo 

skyrius pagal Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas mokymo programas. 

Šių skyrių nuostatuose reglamentuoti skyrių uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus ir Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai su jų 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti pasirašytinai. 

Radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymai vertinamuoju laikotarpiu buvo vykdomi vadovaujantis šiais 

teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

privalomojo radiacinės saugos mokymo tvarkos aprašu (mokymo vykdymas); 

http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
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2. Direktoriaus 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. I-169 Privalomojo radiacinės saugos mokymo tvarkos aprašu (mokymo programų 

rengimas ir įteisinimas, mokymo organizavimas). 

13. Privalomieji 

pirmosios pagalbos 

ir higienos įgūdžių 

mokymai 

Privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus organizuoja ir vykdo Kompetencijų ugdymo organizavimo skyrius. 

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti 

pasirašytinai. 
Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai vertinamuoju laikotarpiu buvo vykdomi vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

privalomojo pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. 

14. Tęstinis 

profesinis mokymas 

Tęstinį profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo 

Kompetencijų ugdymo organizavimo skyrius. 

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais supažindinti 

pasirašytinai. 
Tęstinis profesinis mokymas vertinamuoju laikotarpiu buvo vykdomas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu; 

2. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

tęstinio profesinio mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu; 

3. Direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-249 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

tęstinio profesinio mokymo pagal neformaliojo profesinio mokymo programas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu; 

4. Direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. I-174 patvirtintu Neformaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo 

tvarkos aprašu. 

15. Ankstesnio 

mokymosi 

pasiekimų 

vertinimas 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo veiklą vykdo Kompetencijų vertinimo ir kokybės užtikrinimo skyrius. 

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Kompetencijų vertinimo ir kokybės užtikrinimo skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 

supažindinti pasirašytinai. 
Ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. I-185 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašu (neteko galios 2018 m. rugsėjo 6 d.); 

2. Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. I-109 patvirtintu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašu. 

http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
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16. Mokslinių 

straipsnių 

recenzavimas 

Mokslinių straipsnių recenzavimą organizuoja Savišvietos organizavimo ir komunikacijos skyrius. 

Šio skyriaus nuostatuose reglamentuoti skyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės, veiklos organizavimo tvarka. http://sskc.lt/skyriai-

nuostatai-funkcijos.html 

Visi Savišvietos organizavimo ir komunikacijos skyriaus darbuotojai su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 

supažindinti pasirašytinai. 

Mokslinių straipsnių recenzavimui sudaryta Mokslinė redakcinė kolegija, paskirta mokslinė redaktorė. Recenzuoti straipsniai 

publikuojami Kompetencijų centro leidžiamame žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“. 

Mokslinių straipsnių recenzavimas vertinamuoju laikotarpiu vykdomas vadovaujantis šiais teisės aktais: 
1. Direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. I-77 patvirtintu žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straipsnių 

pateikimo tvarkos aprašu (direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. I-26 redakcija); 

2. Direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. I-89 „Dėl žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ recenzijos formos patvirtinimo“; 

3. Direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. I-69 paskirta mokslinė redaktorė ir jai pavesta koordinuoti mokslinės redakcinės 

kolegijos darbą; 

4. Direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. I79 patvirtinta mokslinės redakcinės kolegijos sudėtis. 

Išvada: Kompetencijų centras priėmė teisės aktus (reglamentus, taisykles, tvarkų aprašus, skyrių nuostatus, pareigybių aprašymus), reglamentuojančius atskirų 

darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę. Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais dokumentais. 

Pasiūlymas: nustatyti vienkartinių tobulinimo renginių derinimo tvarką ir kriterijus. 

III.2. Ar priimant įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos 

(jos padalinio) uždavinius, funkcijas? 

Visos Kompetencijų centro nuostatuose nurodytos funkcijos perkeltos į skyrių nuostatus. 

Visos skyriaus funkcijos perkeliamos į darbuotojų pareigybių aprašymus. Pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. 

Išvada: darbuotojai, vadovaudamiesi teisės aktais, procedūriniais dokumentais ir vykdydami savo funkcijas ir uždavinius, įgyvendina 

Kompetencijų cento nuostatuose numatytus tikslus. 

III.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms 

įgyvendinti? 

Visi Kompetencijų centro nuostatuose nurodyti uždaviniai ir funkcijos perkelti į skyrių nuostatus. Skyrių uždaviniai ir funkcijos paskirstytos 

atitinkamų skyrių darbuotojams. Kai kurių svarbesnių klausimų sprendimui direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos, patvirtintų jų darbo reglamentai 

http://sskc.lt/komisijos-ir-darbo-grupes.html 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro problemų komisija; 

2. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklos planavimo darbo grupė. 

Išvada: darbuotojų pareigybių aprašymuose nurodyti uždaviniai ir funkcijos yra pakankami Kompetencijų centro tikslams, kurie nurodyti įstaigos 

nuostatuose, įgyvendinti. 

III.4. Ar įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? 

http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/skyriai-nuostatai-funkcijos.html
http://sskc.lt/komisijos-ir-darbo-grupes.html
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Darbuotojų pavaldumas nurodytas kiekvieno skyriaus nuostatuose – skyrių vedėjai pavaldūs direktoriui, o tame skyriuje dirbantys darbuotojai – to 

skyriaus vedėjui. Direktoriaus pavaduotojas ir patarėjas finansų valdymo klausimais pavaldus direktoriui. Darbuotojų pavaldumas ir atskaitomybė taip 

pat nurodyta Darbo reglamente. Su visais šiais dokumentais darbuotojai supažindinti pasirašytinai. 

Išvada: Kompetencijų centro priimti vidaus teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą. 

III.5. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) 

procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? 

Darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūros įtvirtintos šiuose teisės aktuose: 

1. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. I-161 patvirtintame Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre dirbančių 

asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos apraše ir Pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąraše. Šiuo įsakymu direktoriaus pavaduotojas įpareigotas vykdyti PID IS administratoriaus funkcijas ir kontroliuoti, kaip Kompetencijų centro 

darbuotojai vykdo privačių interesų deklaravimą; 

2. Direktoriaus 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. I-90 patvirtintose Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro finansų 

kontrolės taisyklėse; 

3. Direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. I-26 patvirtintame Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklos 

planavimo tvarkos apraše; 

4. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-53 patvirtintame Sutarčių rengimo ir jų vykdymo kontrolės tvarkos apraše; 

5. Direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. I-84 patvirtintame Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente, Viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo reglamente. 

Šiuo įsakymu paskirti  atsakingi už pirkimų organizavimo priežiūrą, už pirkimų planavimą, už pirkimų vykdymą CVP IS priemonėmis, už pirkimų 

vykdymą naudojantis CPO LT katalogu darbuotojai ir pirkimų organizatorius; 

6. Direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-54 patvirtintame Dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo ir registravimo, gautų pavedimų 

vykdymo ir kontrolės tvarkos apraše; 

7. Visuose direktoriaus įsakymuose nurodomi atsakingi už įsakymo vykdymą darbuotojai. 

Išvada: Kompetencijų centro darbuotojai, vadovaudamiesi patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais 

bei kitais direktoriaus įsakymais vykdo prevencinę, einamąją ir paskesniąją veiklos ir sprendimų priėmimo kontrolės funkcijas. 

Siūlymas: parengti ir patvirtinti vienkartinių tobulinimo renginių derinimo tvarką, nustatant vertinimo kriterijus ir kontrolės procedūras. 

III.6. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? 
Nagrinėjamu laikotarpiu Kompetencijų centro darbuotojų tarnybinė veikla nebuvo vertinama. Darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarka Kompetencijų 

centre nėra parengta ir patvirtinta. 

Kompetencijų centre darbuotojų veikla vertinama tik tiek, kiek tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių 

darbo apmokėjimo įstatyme. 

III.7. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? 

Darbuotojų etikos elgesio kodeksas Kompetencijų centre nėra priimtas. 
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Tarnybinės etikos taisyklės reglamentuojamos Darbo tvarkos taisyklėse http://sskc.lt/uploads/vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-

04/Vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-17.pdf. Su taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Tasyklėse nustatyta, kad darbuotojams, 

pažeidusiems taisyklių reikalavimus, taikoma drausminė atsakomybė. Taip pat patvirtintas darbuotojų, kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius 

interesus, sąrašas, paskirtas atsakingas darbuotojas. 

Išvada: Kompetencijų centro darbo tvarkos taisyklės atstoja (pakeičia) darbuotojų etikos kodeksą ir yra vykdoma taisyklių nuostatų įgyvendinimo 

(laikymosi) kontrolė. 

III.8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? 

Teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį (pasikeitus įstatymų, kitų teisės aktų nuostatoms ir pan.). Visi teisės aktų pakeitimai ir papildymai tvirtinami 

direktoriaus įsakymais. Su pasikeitimais ir papildymais visi darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

 

Išvada: Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui. Įvertinta, jog teisės 

aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų Kompetencijų centro darbuotojams veikti 

savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal 2-3 (1 priedas) iš septynių vertinimo kriterijų, 

reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Kompetencijų centro vykdomos veiklos sritys yra priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės 

procedūras. 

Siūlymas: siekiant užtikrinti skaidresnę sprendimų priėmimo tvarką vykdant vienkartinių tobulinimo renginių derinimo veiklą, siūloma parengti 

ir patvirtinti vienkartinių tobulinimo renginių derinimo tvarkos aprašą, nustatyti vertinimo kriterijus, kontrolės procedūras. 

 

IV. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatytas kriterijus – „Veikla yra susijusi su leidimų, 

nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“. 

Kompetencijų centro vykdoma bendrųjų sričių veikla nesusijusi su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 

punkte nurodytu kriterijumi „veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“. Todėl Kompetencijų centro 

veikos sritys pagal nurodytą kriterijų nėra vertinamos. 

Analizuojant Kompetencijų centro specialiųjų sričių veiklą, šios sritys netiesiogiai siejasi su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu kriterijumi: 

Tobulinimo programų 

derinimo organizavimas 

ir duomenų tvirtinimas 

medicinos elektroninėje 

tobulinimo 

administravimo 

Tobulinimo programų derinimo organizavimas ir duomenų tvirtinimas medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo 

sistemoje (METAS) atliekamas tokia tvarka: 

1. Tobulinimo organizatorius teikia Kompetencijų centrui parengtą tobulinimo programą (paraišką ir tobulinimo programos 

aprašą bei tobulinimo programos vertinimo rekomendacijas) derinti; 

2. Tobulinimo programos duomenis tobulinimo organizatorius pateikia sistemoje METAS; 

3. Kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus vyriausiasis specialistas įvertina, ar pateikti 

http://sskc.lt/uploads/vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-04/Vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-17.pdf
http://sskc.lt/uploads/vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-04/Vidaus%20tvarkos%20taisykles%202016-08-17.pdf
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sistemoje (METAS) dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus ir informuoja tobulinimo organizatorių apie nustatytus netikslumus ir reikalingus 

patikslinimus parengdamas atitinkamo rašto projektą, kurį vizuoja skyriaus vedėjas, pasirašo direktorius; 

4. Įvertintos tobulinimo programos ir vertinimo rekomendacijos teikiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro sudarytai tobulinimo programų vertinimo komisijai. Kompetencijų centras yra įgaliotoji institucija organizuoti 

tobulinimo programų asmens sveikatos ir farmacijos tema derinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir 

Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“; 

5. Tobulinimo programų vertinimo komisija nagrinėja vertinimo rekomendacijas ir siūlo tobulinimo programą įtraukti į 

tobulinimo programų sąvadą ir derinti 5 metams arba jos nederinti bei teikia siūlymą sveikatos apsaugos ministrui; 

6. Kompetencijų centras apie Tobulinimo programų vertinimo komisijos sprendimą elektroniniu paštu informuoja 

tobulinimo organizatorių. 

Išvados: 

1. Kompetencijų centras priėmė reikiamus teisės aktus šios veiklos vykdymui (III.1 punkto 9 eilutė); 

2. Teisės aktuose aiškiai ir tiksliai nurodyti šią veiklą vykdantys subjektai, apibrėžta jų kompetencija; 

3. Siūlymą dėl galutinio sprendimo dėl tobulinimo programų derinimo priima Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

sudaryta komisija; 

4. Pirminį vertinimą atlieka kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai. Tačiau šie 

darbuotojai ir patys rengia tobulinimo programas, jas vertina ir teikia komisijai. Šio skyriaus vedėja yra ir komisijos narė. Visi 

šiame procese dalyvaujantys darbuotojai yra deklaravę viešuosius ir privačius interesus, pateikę nešališkumo deklaracijas. 

5. „Vieno langelio“ principas vykdant šią veiklą netaikomas. Sprendimus priimantys darbuotojai pagal poreikį tiesiogiai 

bendrauja su tobulinimo organizatoriais. E.valdžios sistema vykdant šią veiklą nenaudojama, tačiau kai kurios procedūros 

vykdomos elektroniniu būdu Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. 

6. Priimtų sprendimų apskundimo tvarka numatyta Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėse. 

Nagrinėjamu laikotarpiu tokių skundų negauta. 

Vienkartinių tobulinimo 

renginių derinimas 

Kompetencijų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 

V-1260 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“, derina vienkartinius 

kvalifikacijos tobulinimo renginius ir tvirtina Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens 

sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės 

priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Medicinos elektroninėje tobulinimo 

administravimo sistemoje (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/) suvestus duomenis. 

1. Vykdant šią veiklą, teisės aktais nėra apibrėžti aiškūs vienkartinių tobulinimo renginių derinimo kriterijai. Priimamas 
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sprendimas priklauso vieno darbuotojo kompetencijai. (III.1 punkto 10 eilutė); 

2. Vertinimą ir derinimą atlieka kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai. Tačiau 

šie darbuotojai vertina bei derina ir Kompetencijų centro parengtų vienkartinių renginių (seminarų, konferencijų) programas. 

Visi šiame procese dalyvaujantys darbuotojai yra deklaravę viešuosius ir privačius interesus, pateikę nešališkumo deklaracijas. 

3. „Vieno langelio“ principas vykdant šią veiklą netaikomas. Sprendimus priimantys darbuotojai pagal poreikį tiesiogiai 

bendrauja su tobulinimo organizatoriais. E.valdžios sistema vykdant šią veiklą nenaudojama, tačiau kai kurios procedūros 

vykdomos elektroniniu būdu Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. 

4. Priimtų sprendimų apskundimo tvarka numatyta Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėse. 

Nagrinėjamu laikotarpiu tokių skundų negauta. 

Profesinės kvalifikacijos 

tobulinimas 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas ir vykdomas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka ir Kompetencijų centro direktoriaus patvirtintais teisės aktais (III.1 punkto 

11 eilutė). Profesinės kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir 

patvirtintas programas. 

Vykdant šią veiklą teisės aktais apibrėžti aiškūs sprendimų priėmimo kriterijai, nustatytos vidaus kontrolės procedūros, 

veiklą reglamentuojantys teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį. E.valdžios sistema vykdant šią veiklą netaikoma. Veiklos 

vykdymui naudojamos informacinės technologijos (prašymų mokytis registravimas, mokymo grupių sudarymas, pažymėjimų 

spausdinimas, archyvinės informacijos paieška). 

Siekiant išvengti interesų konflikto, su sveikatos priežiūros įstaigomis sudaromos bendradarbiavimo sutartys, mokymo 

programų vadovus ir lektorius, atitinkančius programose nustatytus reikalavimus, siūlo sveikatos priežiūros įstaigos. 

Tačiau kyla abejonių dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos. Iki 2018 m. įskaitytinai 

specialistų, kuriems kompensuojamos profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidos, sąrašus sudarydavo ministerija. Nuo 2019 

m. specialistų, kuriems kompensuojamos profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidos, vardinius sąrašus sudaro Kompetencijų 

centras. Kyla rizika, kad tam pačiam specialistui gali būti keletą kartų skiriama kompensacija, nes iki šiol nėra sukurto teisinio 

mechanizmo, kaip surinkti informaciją apie kiekvieno specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimą. 

Radiacinės saugos ir 

radioaktyviųjų šaltinių 

fizinės saugos mokymai 

Radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymai vykdomi pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, 

suderintas ir patvirtintas programas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro ir Kompetencijų centro direktoriaus patvirtintais 

teisės aktais (III.1 punkto 12 eilutė). 

Vykdant šią veiklą teisės aktais apibrėžti aiškūs sprendimų priėmimo kriterijai, nustatytos vidaus kontrolės procedūros, 

veiklą reglamentuojantys teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį.  

E.valdžios sistema vykdant šią veiklą netaikoma. Veiklos vykdymui naudojamos informacinės technologijos (prašymų 

mokytis registravimas, mokymo grupių sudarymas, pažymėjimų spausdinimas, archyvinės informacijos paieška). 

Privalomieji pirmosios Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai vykdomi pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, 
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pagalbos ir higienos 

įgūdžių mokymai 

suderintas ir patvirtintas programas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro ir Kompetencijų centro direktoriaus patvirtintais 

teisės aktais (III.1 punkto 13 eilutė). 

Vykdant šią veiklą teisės aktais apibrėžti aiškūs sprendimų priėmimo kriterijai, nustatytos vidaus kontrolės procedūros, 

veiklą reglamentuojantys teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį.  

E.valdžios sistema vykdant šią veiklą netaikoma. Veiklos vykdymui naudojamos informacinės technologijos (prašymų 

mokytis registravimas, mokymo grupių sudarymas, pažymėjimų spausdinimas, archyvinės informacijos paieška). 

Tęstinis profesinis 

mokymas 

Tęstinis profesinis mokymas pagal valstybės registruose esančias formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo profesinio 

mokymo programas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, švietimo, mokslo ir sporto ministro ir 

Kompetencijų centro direktoriaus patvirtintais teisės aktais (III.1 punkto 14 eilutė). 

Vykdant šią veiklą teisės aktais apibrėžti aiškūs sprendimų priėmimo kriterijai, nustatytos vidaus kontrolės procedūros, 

veiklą reglamentuojantys teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį.  

E.valdžios sistema vykdant šią veiklą netaikoma. Veiklos vykdymui naudojamos informacinės technologijos (prašymų 

mokytis registravimas, mokymo grupių sudarymas, pažymėjimų spausdinimas, archyvinės informacijos paieška). 

Besimokančiųjų pagal formaliojo profesinio mokymo programas apskaita tvarkoma valstybiniame mokinių registre. 

Ankstesnio mokymosi 

pasiekimų vertinimas 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas analizuojamu laikotarpiu buvo vykdomas vadovaujantis direktoriaus 

patvirtintais teisės aktais (III.1 punkto 15 eilutė).  

Vykdant šią veiklą teisės aktais apibrėžti aiškūs sprendimų priėmimo kriterijai, nustatytos vidaus kontrolės procedūros, 

veiklą reglamentuojantys teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį. 

E.valdžios sistema vykdant šią veiklą netaikoma. 

Sprendimai dėl ankstesnio mokymosi pasiekimų įvertinimo priimami kolegialiai. 

Mokslinių straipsnių 

recenzavimas 

Mokslinių straipsnių recenzavimą vertinamuoju laikotarpiu vykdė direktoriaus įsakymu (III.1 punkto 16 eilutė) sudaryta 

žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinė redakcinė kolegija, sudaryta iš kitų institucijų deleguotų narių. Mokslinės 

redakcinės kolegijos nariai ir mokslinė redaktorė atlygio už šią veiklą iš Kompetencijų centro negauna. 

Išvados: 

1. Kompetencijų centro vykdoma bendrųjų sričių veikla nesusijusi su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 

dalies 4 punkte nurodytu kriterijumi „veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“. Todėl Kompetencijų 

centro veikos sritys pagal nurodytą kriterijų nėra vertinamos. 

2. Kyla rizika dėl tinkamo profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo vykdymo sveikatos priežiūros specialistams. Yra 

grėsmė, kad tam pačiam specialistui kompensacija gali būti skiriama keletą kartų, nes iki šiol nėra sukurto teisinio mechanizmo, kaip surinkti informaciją 

apie kiekvieno specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir jam skirtas kompensacijas. 
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3. Vykdant vienkartinių tobulinimo renginių derinimą, teisės aktais nėra apibrėžti aiškūs šių renginių derinimo kriterijai. sprendimas priklauso 

vieno darbuotojo kompetencijai. Vertinimą ir derinimą atlieka kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo skyriaus darbuotojai. Tačiau 

šie darbuotojai vertina bei derina ir Kompetencijų centro parengtų vienkartinių renginių (seminarų, konferencijų) programas. 

 

V. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatytas kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, 

kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

V.1. Ar įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? 

Įgyvendindamas veiklas, Kompetencijų centras norminių teisės aktų nepriima, nes įstatymai ir kiti teisės aktai tokių teisių Kompetencijų 

centrui nesuteikia. 

V.2. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 

kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras? 

Kompetencijų centre priimti visi reikalingi teisės aktai, susiję su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo (III.1 punkto 4 eilutė). Visi 

sprendimai, susiję su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kurios privaloma derinti su kitomis valstybės institucijomis, derinami 

su Kompetencijų centro savininko teises įgyvendinančia institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 

V.3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?  

Kompetencijų centre priimti visi reikalingi teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų 

įgyvendinimą (III.1 punkto 3 eilutė). 

V.4. Ar įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus 

priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos 

kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios 

institucijos narių individualią atsakomybę už rimtus sprendimus? 

Kompetencijų centre priimtuose teisės aktuose nurodyti konkretūs sprendimus priimti galintys darbuotojai, jiems suteikti reikiami įgaliojimai. 

Teisės aktai nesuteikia įgaliojimų priimti sprendimų kolegialioms institucijoms, už kurių sudarymą atsakingas Kompetencijų centras. 

V.5. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip 

pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimo juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, 

paskesniosios) procedūras? 

Analizuojamu laikotarpiu Kompetencijų centras nuolat priima savarankiškus sprendimus, susijusius su vykdoma veikla. Šie sprendimai 

priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo, išskyrus skiriamą finansavimą ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Tokių sprendimų 

priėmimui Kompetencijų centre priimti reikiami teisės aktai, išskyrus IV skyriuje pateikiamas išvadas. 
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Išvada: Analizuojamu laikotarpiu Kompetencijų centras nuolat priima savarankiškus sprendimus, susijusius su vykdoma veikla. Šie sprendimai 

priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo, išskyrus skiriamą finansavimą ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Todėl Kompetencijų centro veiklos sritys yra 

formaliai priskirtinos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

 

VI. Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatytas kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija“. 

Kompetencijų centro vykdoma veikla nesusijusi su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytu 

kriterijumi „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“. Todėl Kompetencijų centro veikos sritys pagal nurodytą kriterijų nėra 

vertinamos. 
 

VII. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatytas kriterijus – „Anksčiau atlikus korupcijos 

rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba Kompetencijų centre korupcijos rizikos analizės neatliko. Todėl Kompetencijų centro veikos sritys pagal nurodytą 

kriterijų nėra vertinamos. 

_______________________________ 


