KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALSTYBINĖJE VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2012–2014 METAIS
PRIEMONIŲ PLANO 2013 M.PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
(1-4 ketvirtis)
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Įvykdymas

1 UŽDAVINYS
PARENGTI (PATIKSLINTI) KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS
1.

1.1. Parengti (patikslinti) ir patvirtinti Tarnybos Korupcijos
prevencijos programą ir/ar jos įgyvendinimo 2012–2014 m.
priemonių planą.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą

2012 m. I ketv.

Parengta (patikslinta) programa ir jos
įgyvendinimo 2012–2014 m. priemonių
planas.

2.

1.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
skyriui pateikti patvirtintos (patikslintos) įstaigos Korupcijos
prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2012–2014 m.
priemonių plano kopijas bei informaciją apie asmenį, paskirtą
vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą

2012 m. I ketv.

Pateikta programa, priemonių planas ir
informacija apie asmenį, paskirtą vykdyti
įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę.

3.

4.

5.

6.

Įvykdyta
2012-03-8
įsakymas
Nr. 1A-291
Įvykdyta
2012-01-16
Nr. 2R-1.18-17
2012-03-09 Nr.
2R-1.18-81

2 UŽDAVINYS
ĮVERTINTI TARNYBOS VEIKLOS SRITIS, SIEKIANT NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKĄ)
2.1. Išskirti Tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė
Tarnybos viršininkas ir
Kiekvienų metų
Nustatytos Tarnybos veiklos sritys, kuriose
Įvykdyta
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos
asmuo, atsakingas už
III ketv.
yra didelė korupcijos pasireiškimo
Įvertinta
pasireiškimo tikimybę jose.
korupcijos prevencijos ir
tikimybė. Atliktas veiklos srities
Lygiagretaus
kontrolės vykdymą
įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo
importo leidimų
tikimybės.
sritis
(1.18)2R2-255
2.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
Asmuo, atsakingas už
Kiekvienų metų
Pateikta medžiaga.
Įvykdyta
skyriui pateikti atlikto veiklos srities įvertinimo dėl korupcijos korupcijos prevencijos ir III ketv.
(1.18)2R2-255
pasireiškimo tikimybės medžiagą.
kontrolės vykdymą
2.3. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
Asmuo, atsakingas už
Per 30 d., parengus
Parengtas ir patvirtintas neatitikimų
Įvykdyta
Tarnyboje, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų
korupcijos prevencijos ir korupcijos
šalinimo priemonių planas.
(1.18)2R2-322
šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už
kontrolės vykdymą
pasireiškimo
priemonių vykdymą.
įstaigoje tikimybės
įvertinimo
medžiagą
3 UŽDAVINYS
ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS RENGIANT TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS
3.1. Atlikti norminių Tarnybos viršininko įsakymų jei jais
Asmuo, atsakingas už
Ne vėliau kaip per
Teisės aktų projektų, pateiktų
Vykdoma
numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus
korupcijos prevencijos ir 30 d. teisės akto
antikorupciniam vertinimui, skaičius.
PatvirtintaTeisės
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8
kontrolės vykdymą
rengėjui pateikus
Surašytų teisės aktų projektų
aktų projektų
straipsnio 1 dalyje, vertinimą antikorupciniu požiūriu.
teisės akto projektą
antikorupcinio vertinimo aktų skaičius.
antikorupcinio
vertinimo

2
Tarnyboje tvarka
2013-06-04 Nr.
(1.4)1A-0635
Teisės aktų
vertinimui teikta
nebuvo
7.

7a.

7b.

3.2. Organizuoti Tarnybos darbuotojų kursus dėl teisės aktų
projektų vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais.

Personalo skyrius,
asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą

Ne rečiau kaip 1
kartą per metus

3.3. Inicijuoti siūlymą dėl Lietuvos Respublikos farmacijos
įstatymo 20 str. 5 dalies peržiūros dėl informacijos apie
juridinius asmenis pateikimo apimties pagrįstumo bei 21 str. 4
dalies, 26 str. 3 dalies ir 32 str. 3 dalies keitimo - dėl aiškesnio
reglamentavimo.
3.4. Inicijuoti licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų
peržiūrą dėl termino, per kurį licencijos turėtojas po jo turimos
licencijos galiojimo sustabdymo privalo pašalinti pažeidimus,
reglamentavimo tikslingumo.

Farmacinės veiklos
licencijavimo skyrius

2013 m. I ketv.

Farmacinės veiklos
licencijavimo skyrius

2013 m. I ketv.

Supažindinti Tarnybos darbuotojai su
teisės aktų projektų vertinimu valstybės
korupcijos, socialiniu, ekonomikos,
finansų ir kitais požiūriais.
Kursus išklausiusių darbuotojų skaičius.
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam darbuotojui.
Pateiktas siūlymas raštu Sveikatos
apsaugos ministerijai dėl teisės akto
peržiūros ir keitimo
Pateiktas siūlymas raštu Sveikatos
apsaugos ministerijai dėl teisės akto
peržiūros ir keitimo

Įvykdyta
2012-12-05
Nr. (1.18) 2R2370
Įvykdyta
2012-12-05
Nr. (1.18) 2R2370

4 UŽDAVINYS
MAŽINTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO GALIMYBĘ UŽTIKRINANT, KAD TARNYBOJE DIRBTŲ NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMENYS
8.
4.1. Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą Specialiųjų
Tarnybos viršininkas
Numatant priimti
Pateiktų prašymų STT* dėl informacijos
Asmenų,
tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti
asmenį į nurodytas
pateikimo apie asmenis, siekusių eiti
siekusių eiti
arba einantį pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos
pareigas
pareigas, kai kreiptis į STT* yra
nurodytas
įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, pateikimo.
privaloma, skaičius.
pareigas,
nebuvo
numatyta priimti
5 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE ASMENIS, PRIPAŽINTUS PADARIUS KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS, PATRAUKTUS ADMINISTRACINĖN AR
DRAUSMINĖN ATSAKOMYBĖN UŽ SUNKIUS TARNYBINIUS NUSIŽENGIMUS, SUSIJUSIUS SU VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE
TARNYBOJE ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMU
9.
5.1. Informuoti Valstybės tarnautojų registrą apie asmenis,
Personalo skyrius
Per 14 dienų nuo
Valstybės tarnautojų registrui pateiktų
0 (pranešimų)
dirbančius Tarnyboje ir pripažintus padarius korupcinio
galutinio teismo
pranešimų skaičius.
pobūdžio nusikalstamas veikas; patrauktus administracinėn ar
nuosprendžio
Asmenų, pripažintų padarius korupcinio
0 (asmenų
drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius
priėmimo;
pobūdžio nusikalstamas veikas, sunkius
skaičius)
nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų
patraukus
tarnybinius nusižengimus, susijusius su
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų
administracinėn ar
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar
drausminėn
valstybinėje tarnyboje įstatymo
privilegijų sau ar kitiems asmenims.
atsakomybėn už
reikalavimų pažeidimu, skaičius.
sunkius tarnybinius
nusižengimus

3
10.

5.2. Pateikti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos skyriui apie pateiktus pranešimus
Valstybės tarnautojų registrui apie sveikatos sistemos įstaigose
dirbančius asmenis, pripažintus padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus administracinėn ar
drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant
gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą

Per 5 darbo dienas
nuo pranešimo
pateikimo
Valstybės
tarnautojų registrui

Pranešimų Valstybės tarnautojų registrui,
pateiktų Korupcijos prevencijos skyriui,
skaičius.
Asmenų, pripažintų padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, sunkius
tarnybinius nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu, skaičius.

0 (pranešimų)
0 (asmenų
skaičius)

6 UŽDAVINYS
ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
11. 6.1. Visose Tarnybos informacijos skelbimo vietose bei
Asmuo, atsakingas už
2012 m.
Tarnybos informacijos skelbimo vietose
Įvykdyta
interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už
korupcijos prevencijos ir
I ketv.
bei interneto svetainėje paskelbta
http://www.vvkt
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis
kontrolės vykdymą
informacija apie atsakomybę už korupcinio .lt/index.php?41
asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.
pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią
99487970
instituciją ir kokia tvarka asmuo gali
kreiptis dėl korupcijos apraiškų.
12. 6.2. Tarnybos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose
Asmuo, atsakingas už
Ataskaitą skelbti
Paskelbta ataskaita apie priemonių plano
Vykdoma
korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos
korupcijos prevencijos ir kas ketvirtį, ne
vykdymą.
4 (2013 m.)
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. kontrolės vykdymą
vėliau kaip iki kito
ketvirčio pirmo
mėnesio 10 d.
13. 6.3. Rengiant (patikslinant) Korupcijos prevencijos programą
Asmuo, atsakingas už
Parengus projektą
Paskelbti projektai
Įvykdyta
ir/ar jos įgyvendinimo priemonių planą, projektus paskelbti
korupcijos prevencijos ir
http://www.vvkt
tarnybos interneto svetainėje visuomenės pastaboms ir
kontrolės vykdymą
.lt/index.php?41
pasiūlymams.
99487970
14. 6.4. Išanalizuoti Tarnybos klientų požiūrį į Tarnyboje teikiamas
Asmuo, atsakingas už
Kiekvienų metų
Parengta apklausos rezultatų ataskaita
paslaugas, pagrindinį dėmesį skiriant klausimams, susijusiems su korupcijos prevencijos ir
IV ketv.
korupcijos pasireiškimo galimybe, vykdant viešas apklausas
kontrolės vykdymą
7 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR PAVIEŠINTI NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS, ANALIZUOTI PASIŪLYMUS DĖL KORUPCIJOS
PREVENCIJOS TARNYBOJE PRIEMONIŲ
15. 7.2. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką Tarnyboje, Tarnybos viršininkas
Gavus pranešimą
Perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų
Negauta
nedelsiant informuoti STT*
tarnybai skaičius.
pranešimų
16. 7.3. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos
Asmuo, atsakingas už
Gavus pasiūlymus
Analizuotų pasiūlymų dėl korupcijos
Negauta
Tarnyboje priemonių.
korupcijos prevencijos ir
prevencijos priemonių skaičius.
siūlymų
kontrolės vykdymą
17. 7.4. Tarnybos interneto svetainėje skelbti informaciją apie
Asmuo, atsakingas už
Per 10 darbo dienų
Paskelbtų informacijų apie asmenis,
Įtarimų
Tarnybos darbuotojams pareikštus įtarimus padarius
korupcijos prevencijos ir nuo informacijos
kuriems buvo pateikti įtarimai padarius
nepareikšta
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
kontrolės vykdymą
apie darbuotojams
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas,
pareikštus įtarimus
skaičius.
padarius korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas

4

18.

19.

20.

21.

patvirtinimo
8 UŽDAVINYS
TARNYBOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
8.1. Organizuoti Tarnybos darbuotojų susitikimus su STT*
Asmuo, atsakingas už
Ne rečiau kaip 1
Susitikimų su STT* darbuotojais skaičius,
Vykdoma
darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją, STT* Ryšių
korupcijos prevencijos ir kartą per metus
susitikime dalyvavusių Tarnybos
2 susitikimai
su visuomene skyriaus darbuotojais.
kontrolės vykdymą
darbuotojų skaičius.
1 darbuotojas
8.2. Organizuoti Tarnybos darbuotojų kursus, susijusius su
Personalo skyrius,
Ne rečiau kaip 1
10 proc. padidėjęs mokymus
Įvykdyta dalinai
antikorupcine veikla.
asmuo, atsakingas už
kartą per metus
antikorupcijos tema išklausiusių Tarnybos
(2012 m. 40
korupcijos prevencijos ir
darbuotojų skaičius, palyginti su
darbuotojų,
kontrolės vykdymą
praėjusiais metais.
2013 m. 19)
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
1.5 val.
kursus išklausiusiam darbuotojui.
9 UŽDAVINYS
DALYVAUTI VEIKLOJE DIDINANT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOJE ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ
9.1. Teikti pastabas pagal kompetenciją parengiant ir
Tarnybos darbuotojai
2012 m.
Patvirtintas visų vaistinių preparatų,
Įvykdyta
patvirtinant visų vaistinių preparatų, kurie būtų perkami per
pagal kompetenciją
I ketv.
perkamų per CPO, sąrašas.
2012-05-22
CPO, sąrašą.
Nr. 3R-1.18-269
9.2.Vykdyti automobilių degalų, biuro popieriaus, higieninio
popieriaus, kanceliarinių prekių, buities ir elektros prekių
pirkimą per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO.

Pirkimų per CPO skaičius.
Ūkio skyrius

16

Nuolat

10 UŽDAVINYS
MAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS OPTIMIZUOJANT TARNYBOS VEIKLĄ, SIAURINANT VERSLO REGLAMENTAVIMO APIMTĮ, TOBULINANT
ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRAS, DIDINANT JŲ SKAIDRUMĄ IR EFEKTYVUMĄ
22. 10.1. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės Tarnybos darbuotojai
2012 m.
Pateiktų siūlymų dėl teisės aktų, kuriuose
Vykdoma
veiklos leidimų (licencijų) veiklos su vaistiniais preparatais pagal kompetenciją
IV ketv.
siūloma nustatyti ir panaikinti arba pakeisti Siūlymai neteikti
srityje peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę, teikti siūlymus dėl
kitomis mažiau ribojančiomis
- diskriminacinių,
nustatytų nepagrįstų, neproporcingų ir perteklinių leidimų
priemonėmis diskriminaciniai, nepagrįsti ir
nepagrįstų ir
(licencijų) ir jų išdavimo sąlygų bei reikalavimų panaikinimo
neproporcingi leidimai (licencijos),
neproporcingų
ir teikti pastabas pagal kompetenciją parengiant būtinus teisės
skaičius.
leidimų
aktų pakeitimų projektus.
Paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu per
(licencijų)
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba
nenustatyta.
tiesiogiai kreipiantis į kompetentingą
E. būdu teikiamų
instituciją, skaičius.
paslaugų
skaičius: 74
22a. 10.2. Koreguoti Juridinių asmenų farmacinės veiklos
Farmacinės veiklos
2012 m. IV ketv.
Koreguota Juridinių asmenų farmacinės
Įvykdyta
procedūrą, aiškiau reglamentuojant atliekamus veiksmus,
licencijavimo skyrius
veiklos licencijavimo procedūra 10/P-02
2012-09-05
atsižvelgiant į Darbo grupės korupcijos pasireiškimo
(Leidimas Nr.3 – 2012-09-05)
tikimybės analizei įvertinti 2012 m. rugsėjo 3 d. pateiktus
siūlymus.
11 uždavinys
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
11.1. Bendradarbiauti su STT* korupcijos prevencijos ir
Asmuo, atsakingas už
Nuolat
Gauta metodinė pagalba.
Vykdoma
kontrolės klausimais.
korupcijos prevencijos ir
2013-05-14 2val.

5

23.

24.

25.

kontrolės vykdymą
12 UŽDAVINYS
KONTROLIUOTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS TARNYBOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ
12.1. Teikti informaciją apie tikslinių priemonių, nurodytų
Tarnybos viršininkas,
Pranešimus
Pranešimų apie priemonių plano vykdymą
Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos
asmuo, atsakingas už
(informaciją) teikti
skaičius.
įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plane, pavestų
korupcijos prevencijos ir kas ketvirtį, ne
Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo
Tarnybai, vykdymo eigą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo
kontrolės vykdymą
vėliau kaip iki kito
skaičius.
Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
mėnesio 3 d.
skyriui.
12.2. Kontroliuoti ir koordinuoti Tarnybos korupcijos prevencijos Asmuo, atsakingas už
Pranešimus
Pranešimų apie korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti
korupcijos prevencijos ir (informaciją) teikti
priemonių plano vykdymą skaičius.
Tarnybos viršininkui informaciją apie priemonių vykdymą ir
kontrolės vykdymą
kas ketvirtį, ne
Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo
pasiūlymus dėl jų tikslinimo.
vėliau kaip iki kito
skaičius.
mėnesio 10 d.
12.3. Teikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos
Tarnybos viršininkas,
Kiekvienais metais
Pranešimų apie korupcijos prevencijos
prevencijos skyriui pranešimą apie priemonių, nurodytų Tarnybos
asmuo, atsakingas už
pasibaigus II ir IV
priemonių plano vykdymą skaičius.
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, korupcijos prevencijos ir ketvirčiui, ne vėliau Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo
vykdymą ir pasiūlymus dėl jų patikslinimo.
kontrolės vykdymą
kaip iki kito
skaičius.
mėnesio 15 d.

Parengė: Ž. Martinėnas

2013-05-16 2val.
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