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 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos 
rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 
(Valstybės žinios, 2002-06-12, Nr. 57-2297) nuostatomis ir pakeitimais; 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“ 
(Valstybės žinios, 2011-05-19, Nr. 60-2877) (toliau – Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos), 
įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų 
programos, patvirtintos 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“ (TAR, 2015-12-15, Nr. 19774), III skirsnio 33 
dalyje nurodytas galimas veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, VšĮ Šiaulių 
rajono PSPC buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau - KT) nustatymas. 
 2. Analizuojant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą vertinta viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarka. Sritis parinkta vadovaujantis Korupcijos 
prevencijos įstatymo II skirsnio 6 straipsnio 6 dalies 7 punktu „Valstybės kontrolė, Seimo 
kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės 
įstaigos veiklos pažeidimų“. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-12-22 
atlikto VšĮ Šiaulių rajono PSPC audito Nr. VA-10(5.1) metu buvo nustatyti pažeidimai organizuojant 
viešus konkursus padalinių vadovų pareigoms užimti. 
 Taip pat pagal Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 
metų programos, patvirtintos 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“ (TAR, 2015-12-15, Nr. 19774), III skirsnio 33 
dalyje nurodytas galimas veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. 
 3. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą VšĮ Šiaulių rajono 
PSPC yra paskirtas VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-32, 
vyriausioji dokumentų valdymo specialistė Jurgita Šiurkuvienė, kontaktiniai duomenys: tel. (8 41) 
581176, mob. 8 678 48191, el. p. jurgita.siurkuviene@siauliurpspc.lt.  
 4. Vertinti: 
 4.1. 2018 m. vasario 7 d. viešasis konkursas Meškuičių ambulatorijos vedėjo-šeimos 
gydytojo pareigoms užimti;  
 4.2. 2018 m. rugsėjo 17 dienos viešasis konkursas VšĮ Šiaulių rajono PSPC Aukštelkės 
medicinos punkto vedėjo-bendrosios praktikos slaugytojo pareigoms užimti; 
 4.3. 2018 m. rugsėjo 17 dienos viešasis konkursas VšĮ Šiaulių rajono PSPC Pakapės 
medicinos punkto vedėjo-bendrosios praktikos slaugytojo pareigoms užimti. 
 2019 metais nebuvo organizuotas priėmimo į pareigas viešasis konkursas.  
 5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, kuriuo remiantis 
nustatyta, kad Šiaulių rajono  PSPC priėmimo į pareigas procedūrų organizavimo ir kontrolės srityje, 



vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais 
kriterijais, priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 
(1 lentelė). 
 
 1 lentelė. Šiaulių rajono PSPC priėmimo į pareigas procedūrų organizavimo ir kontrolės 
sritis, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais 
kriterijais, priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 
 

 (Adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 
numatyti kriterijai 

<... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose 
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną 

ar kelis iš šių kriterijų> 

 
Taip / Ne* 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: – 
1.1. Įstaigoje / veikloje Ne 
1.2. Viešieji konkursai priimant į pareigas, organizuojant ir vykdant Ne 
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas: – 

2.1. Įstaigos / veiklos Taip 
2.2. Viešieji konkursai priimant į pareigas Ne 
3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti 
– atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*: 

– 

3.1. Įstaigos darbuotojų Ne 
3.2. Viešųjų konkursų priimant į pareigas organizavime ir vykdyme 

dalyvaujančių darbuotojų 
Ne 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 
teisių suteikimu ar apribojimu: 

– 

4.1. Įstaigos veikloje Ne 
4.2. Viešieji konkursai priimant į pareigas Ne 
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo: 
– 

5.1. Įstaigos veikloje Ne 
5.2. Viešieji konkursai priimant į pareigas, organizuojant ir vykdant Taip* 
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija: – 

6.1. Įstaigos veikloje Ne 
6.2. Viešieji konkursai priimant į pareigas, organizuojant ir vykdant Ne 
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos 

trūkumų: 
– 

7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne 
7.2. Viešieji konkursai priimant į pareigas, organizuojant ir vykdant Ne 

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų konkursų priimant į pareigas 
sritį (8 punktas). 
 
    6. Siekiant įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje VšĮ Šiaulių 
rajono PSPC  priėmimo į pareigas procedūrų organizavimo srityje, buvo išanalizuoti šie teisės aktai: 
 6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „ Dėl 
konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio 
draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir 
savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybės ar savivaldybė, 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



6.2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d. 
įsakymas Nr. A-150 „Dėl konkursų pareigoms, įtrauktoms į viešosios įstaigos, kurios savininkė yra 
Šiaulių rajono savivaldybės, konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 

6.3. VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. Įsakymas Nr. V-58 „Dėl 
viešųjų konkursų filialų bei padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 

6.4. Viešosios įstaigos Šiaulių rajono PSPC  įstatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2018 m.  spalio 9 d. įsakymu Nr. A-1362 „Viešosios įstaigos Šiaulių 
rajono PSPC įstatai“ (toliau - Šiaulių rajono PSPC Įstatai). 

6.5. Viešosios įstaigos Šiaulių rajono PSPC vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos  
direktoriaus 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-36 „Vidaus darbo tvarkos taisyklės“ (toliau- Šiaulių 
rajono PSPC vidaus darbo tvarkos taisyklės). 

6.6. VšĮ Šiaulių rajono PSPC korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa, patvirtinta 
direktorės 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl korupcijos prevencijos  VšĮ Šiaulių rajono 
PSPC  programos 2017-2019  metams patvirtinimo“;  

6.7. 2016-10-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-50 patvirtintas VšĮ Šiaulių rajono PSPC 
korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos įgyvendinimo 2016-2019 metais priemonių 
planas. 

6.8. VšĮ Šiaulių rajono PSPC elgesio kodeksas, patvirtintas VšĮ Šiaulių rajono PSPC l. e. 
direktoriaus pareigas 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono 
PSPC  elgesio kodekso  patvirtinimo“ (toliau – VšĮ Šiaulių rajono PSPC Kodeksas); 

7. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-12-22 atlikto audito metu 
buvo nustatyta, kad padalinio vadovo pareigoms užimti 2016 metais buvo organizuotas vienas viešas 
konkursas Žarėnų medicinos punkto vedėjo – bendruomenės slaugytojo vietai užimti. Organizuojant 
konkursą, nesivadovauta Viešo konkurso padalinių vadovams priimti į darbą nuostatų 31 2 punktu, 
kadangi apie konkursą nebuvo skelbta. 2016 m. gruodžio 14 d. direktoriaus įsakymu V-69 sudaryta 
„komisija konkurso pravedimui Žarėnų medicinos punkto vedėjos (o) – bendruomenės slaugytojos 
(o) vietai užimti“ iš 4 narių, nurodyti pretendentams taikomi reikalavimai. Viešo konkurso padalinių 
vadovams priimti į darbą nuostatuose 32 nurodyta, kad komisija sudaroma iš 5 narių. 2016 m. 
gruodžio 19 d. protokole Nr. (nenurodytas) nenurodyta ar pretendentas atitiko nustatytus 
reikalavimus. 

 8. Įvertinus atlikto audito rekomendacijas, buvo išnagrinėti galiojantys vidaus dokumentai, 
reglamentuojantys priėmimo į pareigas procedūrų organizavimą. 2017 metų  balandžio 18 dienos VšĮ 
Šiaulių rajono PSPC direktoriaus įsakymu Nr. V-58 patvirtinta tvarka viešųjų konkursų padalinių 
vadovų pareigoms eiti atitinka įstaigos Įstatų reikalavimus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „ Dėl konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, 
savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų 
finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 
valstybės ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, bei 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-150 
patvirtintą konkursų pareigoms, įtrauktoms į viešosios įstaigos, kurios savininkė yra Šiaulių rajono 
savivaldybės, konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarką. 

9. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai, būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės 
aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo 
tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų Šiaulių rajono PSPC darbuotojams, dirbantiems 
pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojas). Todėl įvertinus aukščiau nurodytus teisės aktus 
konstatuotina, kad nors formaliai pagal vieną* (1 lentelė) iš septynių vertinimo kriterijų, 
reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, VšĮ Šiaulių rajono PSPC  veikla viešųjų konkursų 
priėmimo į pareigas organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja 
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama administracinėmis 
priemonėmis (taisyklėmis, procedūromis) veiksmingai organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą 
ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras. 



 10. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į VšĮ Šiaulių rajono PSPC 
korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės 
metodai, leidę nustatyti Šiaulių rajono PSPC veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo 
Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams: 
 10.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

Per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikloje, įskaitant VšĮ Šiaulių rajono 
PSPC veiklą organizuojant ir vykdant viešuosius konkursus priimant į pareigas, nebuvo užfiksuota 
Korupcijos prevencijos įstatyme nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat 
per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikloje, įskaitant VšĮ Šiaulių rajono PSPC 
veiklą organizuojant ir vykdant viešuosius konkursus priimant į pareigas, nebuvo užfiksuota teisės 
pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, 
atvejų. 
 10.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

VšĮ Šiaulių rajono PSPC vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su Šiaulių rajono PSPC vidaus 
administravimu. VšĮ Šiaulių rajono PSPC Įstatuose nustatyta, kad Šiaulių rajono PSPC užtikrina 
racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Šiaulių rajono PSPC vidaus kontrolės 
sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.  Šiaulių rajono PSPC (finansinį ir veiklos) auditą atlieka 
steigėjas Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojai ir nepriklausoma audito įmonė. Šiaulių rajono PSPC 
metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktorius, Sveikatos 
apsaugos ministerija. 

VšĮ Šiaulių rajono PSPC nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir 
(ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų vykdydama  viešuosius konkursus priimant į 
pareigas organizavimo ir vykdymo srityse. 

Kontrolė viešųjų konkursų priėmimui į pareigas srityje užtikrinama 2 lentelėje nurodytais 
būdais: 
 
 2 lentelė.  Kontrolės užtikrinimas viešųjų konkursų priėmimui į pareigas organizavime 

 

Nr. Kontrolės forma / priemonės Taikoma / 
Netaikoma Komentaras 

1. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konkurso paskelbimas Taikoma VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58 
patvirtintuose Viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo 
nuostatose nurodyta kad konkursas skelbiamas 
įstaigos internetinėje svetainėje arba spaudoje. 
Apie organizuojamus konkursus buvo 
paskelbta įstaigos internetinėje svetainėje. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Skelbimo turinys Taikoma VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58 
patvirtintuose Viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo 
nuostatose nurodyta kas turi būti paskelbta 
skelbime. 
Organizuojant konkursus skelbimuose buvo 
nurodyta visa privaloma informacija. 
 



3. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dokumentų pateikimas ir 
priėmimas 

Taikoma VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58 
patvirtintuose Viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo 
nuostatose nurodyta kokius dokumentus 
privalo pateikti pretendentas. 
Organizuojant konkursus pretendentai pateikė 
visus privalomus dokumentus. 

4. 
 
 
 
 
 
 

Pretendentai pateikia 
Pretendento anketą  

Taikoma  Anketoje turi būti nurodoma galimi 
giminystės ryšiai, teistumas, kiti 
nusižengimai, narystė kituose valdymo 
organuose. 
Organizuojant konkursus pretendentai  
pateikė Pretendento anketas.  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisijos sudarymas Taikoma VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58 
patvirtintuose Viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo 
nuostatose nurodyta, kad pretendentų atrankai 
vykdyti sudaroma komisija, nurodyti 
reikalavimai komisijos nariams. 
 Organizuojant konkursus pagal nustatytus 
reikalavimus buvo sudarytos komisijos. 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

Komisijos nariai yra nuolat 
informuojami apie pareigą 
nusišalinti esant galimam 
interesų konfliktu. 

Taikoma VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58 
patvirtintuose Viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo 
nuostatose nurodyta, kad komisijos narys gali 
būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną. 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pretendentų atranka Taikoma VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58 
patvirtintuose Viešųjų konkursų filialų bei 
padalinių vadovų pareigoms eiti organizavimo 
nuostatose nurodyta pretendentų atrankos 
tvarka.  
Organizuojant konkursus pretendentų 
atrankos vyko pagal nustatytą tvarką.  

  
 10.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

Per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, 
vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų 
įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų pažeidimų, priimti administraciniai aktai 
nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. 
 10.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 
suteikimu ar apribojimu. 



VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikla yra organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės ambulatorinės 
asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugas: šeimos medicinos, pirminės psichikos sveikatos 
priežiūros,  odontologinės priežiūros, akušerio praktikos, slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos 
namuose,  ir socialinės globos (ilgalaikė, trumpalaikė)  suaugusiems asmenims su  negalia,  senyvo 
amžiaus ir senyvo amžiaus su negalia asmenims. VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikla nėra susijusi su 
leidimų, nuolaidų, licencijų, lengvatų ir kitokių  papildomų teisių 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. 

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais konkursais priėmimui į pareigas VšĮ Šiaulių rajono PSPC. 
10.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 
Analizuojamu laikotarpiu VšĮ Šiaulių rajono PSPC priėmė savarankiškus sprendimus, 

susijusius su viešųjų konkursų priėmimui į pareigas organizavimu ir vykdymu. Šie sprendimai 
daugeliu atvejų priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar 
savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio 
kriterijaus viešųjų konkursų priėmimui į pareigas sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau realiai ši tikimybė yra sumažinama 
administracinėmis priemonėmis (taisyklėmis, procedūromis) veiksmingai organizuojant ir 
įgyvendinant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras. VšĮ 
Šiaulių rajono PSPC direktoriaus priimti teisės aktai, reglamentuojantys VšĮ Šiaulių rajono PSPC 
viešųjų konkursų priėmimo į pareigas organizavimą ir vykdymą, nustato konkrečius darbuotojus, 
atsakingus už viešųjų konkursų organizavimą ir vykdymą, bei išsamiai ir aiškiai apibrėžia konkursų 
vykdymui taikomus reikalavimus. 
 10.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

Per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC savo veikloje, išskyrus viešųjų pirkimų 
organizavimą ir vykdymą, neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, 
naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

Per analizuojamą laikotarpį Šiaulių rajono PSPC organizuojami ir vykdomi viešieji konkursai 
priėmimui į pareigas nebuvo susiję su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos 
naudojimu, o VšĮ Šiaulių rajono PSPC organizuojant ir vykdant viešuosius konkursus priėmimui į 
pareigas naudota informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.  
 10.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT) nėra atlikusi korupcijos 
rizikos analizės VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikloje, įskaitant Šiaulių rajono PSPC viešųjų konkursų 
priėmimui į pareigas organizavimo ir vykdymo sritį. STT anksčiau nebuvo Šiaulių rajono PSPC 
pateikusi rekomendacijų ir pasiūlymų. 

 
___________________________     


