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VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS MOKSLO TARYBOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos mokslo tarybos (toliau – Taryba) nuostatai nustato Tarybos uždavinius ir funkcijas, Tarybos
ir jos narių teises ir pareigas, Tarybos sudėtį ir įgaliojimų suteikimą, jos sudarymo ir darbo organizavimo
tvarką.
2. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, demokratijos, teisėtumo ir
viešumo, taip pat asmeninės narių atsakomybės už Tarybai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą
įgyvendinimą principais.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais bei atsižvelgia į Europos Komisijos ir Europos
vaistų agentūros rekomendacijas.
4. Tarybos nariai veiklą Taryboje vykdo savanoriškos veiklos pagrindais pagal Lietuvos
Respublikos savanoriškos veiklos įstatymą.
5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
5.1. Artimi asmenys – Tarybos nario arba kito Tarybos posėdyje dalyvaujančio asmens
sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, tėvai (įtėviai),
vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai.
5.2. Interesų konfliktas – situacija, kai Tarybos narys arba kitas Tarybos posėdyje dalyvaujantis
asmuo, vykdydamas jam pavestas užduotis ir funkcijas, dalyvauja Tarybos posėdyje svarstant klausimą,
kuris susijęs su jo privačiais interesais.
5.3. Nepriekaištinga reputacija – nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi:
5.3.1. asmenys, teisti už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar
teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
5.3.2. asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, – jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
5.3.3. asmenys, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio
nusikalstamą veiką;
5.3.4. asmenys, pažeidę su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) sudarytą konfidencialumo sutartį;
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5.3.5. asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimus.
5.4. Privatus interesas – Tarybos nario arba kito Tarybos posėdyje dalyvaujančio asmens (ar jų
artimų asmenų) tiesioginiai ar netiesioginiai interesai (ryšiai), t.y. susiję darbo ar civiliniais santykiais su
kuriuo nors Lietuvos ar užsienio farmacijos produkto gamintoju, platintoju, vaistinio preparato
registruotoju, klinikinio tyrimo užsakovu ar jų atstovais arba kitaip atstovauja Lietuvos ar užsienio
farmacijos produkto gamintojui, platintojui, vaistinio preparato registruotojui, klinikinio tyrimo
užsakovui ar jų atstovams (yra akcininkas, narys, dalininkas ir kt.).
5.5. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos
įstatyme vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Pagrindiniai Tarybos uždaviniai yra teikti mokslinę nuomonę:
6.1. dėl tiriamųjų, registruojamų ir registruotų vaistinių preparatų kokybės, saugumo ir
veiksmingumo;
6.2. sveikatos technologijų klinikinės dalies vertinimo klausimais.
7. Įgyvendindama šiuos uždavinius, Taryba:
7.1. teikia mokslinę nuomonę dėl Tarnybos Vaistų registracijos skyriaus parengtų siūlymų
registruoti, neregistruoti, perregistruoti, neperregistruoti, pakeisti arba nepakeisti registracijos
pažymėjimo sąlygas, išduoti arba neišduoti leidimus atlikti klinikinius tyrimus ar pritarimus klinikinių
tyrimų esminėms pataisoms išnagrinėjus paraiškas:
7.1.1. pateiktas nacionalinės procedūros būdu registruoti ar perregistruoti vaistinius preparatus
arba tvirtinti registracijos pažymėjimo sąlygų II tipo reglamentinius keitimus (keitimai, kurie teikiami
Tarnybai darbo pasidalinimo procedūros būdu Tarybos nevertinami, išskyrus keitimus, kurių metu
keičiasi informacija vaistinio preparato charakteristikų santraukos 4.1 skyriuje);
7.1.2. pateiktas savitarpio pripažinimo ar decentralizuotos procedūros būdu, kai Lietuva
dalyvauja kaip referencinė valstybė registruoti ar perregistruoti vaistinius preparatus arba tvirtinti
registracijos pažymėjimo sąlygų II tipo reglamentinius keitimus;
7.1.3. pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją, kai yra pateikti esminiai prieštaravimai;
7.1.4. leidimui atlikti klinikinį tyrimą gauti ir pritarimui esminei klinikinio tyrimo pataisai (kuri
iš esmės keičia klinikinio tyrimo planą) gauti;
7.2. teikia mokslinę nuomonę dėl Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktų siūlymų:
7.2.1. sustabdyti, panaikinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimą ar pakeisti
registracijos pažymėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su vaistinių preparatų kokybe, saugumu ir
veiksmingumu;
7.2.2. panaikinti leidimo atlikti klinikinį tyrimą galiojimą;
7.2.3. klinikinių tyrimų priskyrimo intervenciniams ar neintervenciniams tyrimams;
7.3. teikia mokslinę nuomonę dėl Tarnybos Vaistų registracijos skyriaus pateiktų siūlymų
perduoti klausimą nagrinėti Europos vaistų agentūros Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos
procedūrų koordinavimo grupės (angl. Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised
procedures - Human) arbitražui;
7.4. teikia mokslinę nuomonę dėl sveikatos technologijų vertinimo klinikinės dalies klausimų.
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III SKYRIUS
TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
8. Taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama nustatytas funkcijas, turi teisę
pagal kompetenciją:
8.1. prašyti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informacijos, reikalingos Tarybos funkcijoms
atlikti;
8.2. kviesti į Tarybos posėdžius nagrinėjamais klausimais kitus Tarnybos valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – Tarnybos darbuotojai), kai reikia jų konsultacijos;
8.3. teikti Tarnybos viršininkui siūlymą kviesti į Tarybos posėdžius atitinkamos mokslinės
srities specialistus, kai reikalingos specialios žinios nagrinėjamais klausimais;
8.4. pritarti arba nepritarti Tarnybos Vaistų registracijos skyriaus ar kitų Tarnybos struktūrinių
padalinių pateiktiems suformuluotiems siūlymams ir pareikšti nuomonę kitais svarstomais klausimais;
8.5. pagal kompetenciją teikti siūlymus Tarnybos viršininkui dėl Tarybos nuostatų, darbo
reglamento ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių su Tarybos veikla susijusius klausimus.
9. Taryba pagal kompetenciją privalo:
9.1. užtikrinti mokslinės etikos principų, nešališkumo ir konfidencialios informacijos apsaugos
laikymąsi savo ir savo narių veikloje;
9.2. kiekvienais metais iki vasario 15 dienos teikti Tarnybos viršininkui ir visuomenei savo
veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti pateikti duomenys apie įvykusius posėdžius ir informacija,
kokiais klausimais Taryba teikė mokslinę nuomonę.
IV SKYRIUS
TARYBOS SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS
10. Taryba yra sudaroma 3 (trejiems) metams.
11. Viešas kvietimas kandidatuoti į Tarybos narius skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.
12. Tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) nariai: Tarybos pirmininkas, Tarybos pirmininko
pavaduotojas, Tarybos nariai. Ne mažiau kaip 2 (du) Tarybos nariai turi turėti medicinos ir sveikatos
mokslų srities medicinos studijų krypties išsilavinimą, ne mažiau kaip 2 (du) Tarybos nariai turi turėti
medicinos ir sveikatos mokslų srities farmacijos studijų krypties išsilavinimą. Pirmąjį Tarybos posėdį
(ne vėliau kaip po 2 (dviejų) savaičių nuo Tarybos sudarymo dienos) kviečia Tarnybos viršininkas.
Pirmasis Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Tarybos
narių.
13. Asmenys, turintys medicinos ir sveikatos mokslų srities medicinos arba farmacijos studijų
krypties ar žemės ūkio mokslų srities veterinarijos krypties ar kitą reikalingą vaistiniam preparatui
vertinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kuris būtinas Tarybos uždaviniams įgyvendinti, arba turintys
šių krypčių mokslo laipsnį ir esantys nepriekaištingos reputacijos, turintys 3 (trejų) metų patirtį vaistų
kokybės, saugumo ir (arba) veiksmingumo vertinimo srityje arba 5 (penkerių) metų mokslinio ar
pedagoginio darbo patirtį vaistų technologijos, farmacinės chemijos, vaistų chemijos, organinės
chemijos, analizės chemijos, farmakognozijos, klinikinės medicinos, ikiklinikinių, klinikinių tyrimų,
genetikos, molekulinės biologijos, biofizikos, biochemijos, biologijos, veterinarijos ir (arba)
farmakologijos srityje, gali siūlyti savo kandidatūrą į Tarybos narius arba tokį siūlymą Tarnybos
viršininkui gali pateikti Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos, farmacijos, medicinos arba
veterinarijos specialistų visuomeninės, profesinės organizacijos. Kartu su siūlymu dėl kandidatūros į
Tarybos narius turi būti pateikiami atitinkami dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo atitinka Tarybos
nariams keliamus reikalavimus. Tarybos nario gyvenimo aprašymas yra skelbiamas Tarnybos interneto
svetainėje.
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14. Tarnybos darbuotojai negali būti Tarybos nariais.
15. Tarybos nariais negali būti skiriami asmenys, turintys privačių interesų, susijusių su Lietuvos
ar užsienio vaistinio preparato registruotoju, gamintoju, platintoju, klinikinio tyrimo užsakovu ar jų
atstovais.
16. Tarybos pirmininku negali būti renkamas tas pats asmuo daugiau kaip 2 (dviem) kadencijas
iš eilės.
17. Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininko pavaduotojas yra renkami iš Tarybos narių
pirmojo Tarybos posėdžio metu, slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, naudojantis sukurta
elektronine balsavimo priemone. Jei yra daugiau nei vienas kandidatas ir nei vienas negauna reikiamo
balsų skaičiaus, tame pačiame posėdyje organizuojamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja du
daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei ir antrame ture nei vienas kandidatas negauna reikiamo balsų
skaičiaus, organizuojami nauji pirmininko rinkimai, bet ne anksčiau kaip praėjus 1 (vienai) savaitei nuo
pirmojo Tarybos posėdžio dienos.
18. Tarybos sekretorių skiria Tarnybos viršininkas iš Tarnybos darbuotojų. Tarybos sekretorius
neturi balsavimo teisės.
19. Tarybos sudėtį tvirtina Tarnybos viršininkas iš asmenų, kurie atitinka šių nuostatų 13–15
punktuose nustatytus reikalavimus.
20. Asmuo, kurio kandidatūrai Tarnyba pritaria, prieš jo paskyrimą į Tarybą privalo pateikti
Tarybos sekretoriui pasirašytą šių nuostatų 1 priede nustatytos formos Konfidencialumo sutartį ir 2 priede
nustatytos formos Interesų deklaraciją. Jeigu po Interesų deklaracijos pateikimo paaiškėja naujos
aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, Tarybos narys privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas po šių aplinkybių atsiradimo arba paaiškėjimo, pateikti Tarybos
sekretoriui atnaujintą ir pasirašytą Interesų deklaraciją.
21. Jeigu Tarybos kadencijos metu Tarybos narių skaičius tampa mažesnis nei nustatyta šių
nuostatų 12 punkte, skelbiamas viešas kvietimas asmenims, norintiems tapti Tarybos nariais.
22. Likus ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki Tarybos kadencijos pabaigos, Tarnyba
savo interneto svetainėje paskelbia viešą kvietimą asmenims kandidatuoti į Tarybos narius.
23. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
23.1. baigiasi jo kadencija;
23.2. jis atsistatydina, pateikdamas prašymą raštu Tarnybos viršininkui;
23.3. Tarnybos viršininko sprendimu atstatydinamas nepasibaigus jo kadencijai, jeigu neatitinka
šiuose Nuostatuose Tarybos nariui keliamų reikalavimų;
23.4. nebegali eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių.
V SKYRIUS
TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
24. Kiekvienas Tarybos narys turi šias teises:
24.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose, pasisakyti, pateikti klausimus ir balsuoti visais Tarybos
posėdžiuose svarstomais klausimais;
24.2. raštu ar Tarybos posėdyje žodžiu teikti argumentuotus siūlymus dėl Tarybos posėdžio
darbotvarkės klausimo;
24.3. susipažinti su Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktais dokumentais, susijusiais su
svarstomu klausimu, išskyrus atvejus, kai jų ribotą naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymas ar kiti teisės aktai;
24.4. teikti Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais argumentuotas sprendimų alternatyvas,
dėl kurių turi būti balsuojama;
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24.5. susipažinti su Tarybos posėdžio protokolu;
24.6. pareikšti atskirą rašytinę motyvuotą nuomonę, jeigu Tarybos nariams balsuojant ir priimant
galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone. Atskira Tarybos nario motyvuota nuomonė
pateikiama raštu Tarybos pirmininkui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po posėdžio ir yra
neatsiejama Tarybos posėdžio protokolo dalis;
24.7. bet kuriuo metu atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų, pateikus raštišką prašymą Tarnybos
viršininkui.
25. Tarybos nario pareigos:
25.1. pagal kompetenciją pareikšti savo nuomonę Taryboje svarstomais klausimais;
25.2. užtikrinti mokslinės etikos principų, nešališkumo ir konfidencialios informacijos apsaugos
laikymąsi savo veikloje;
25.3. laikytis Tarybos nario įsipareigojimų;
25.4. asmeniškai dalyvauti Tarybos posėdžiuose, o negalint dalyvauti, iš anksto apie tai
informuoti Tarybos pirmininką ar Tarybos sekretorių raštu, elektroniniu paštu arba telefonu trumpąja
žinute ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Tarybos posėdžio;
25.5. susipažinti su Tarybos posėdyje svarstomų klausimų medžiaga ir Tarybos posėdžio metu
pareikšti pritarimą arba nepritarimą, nurodant argumentus, Tarnybos Vaistų registracijos skyriaus ar kitų
Tarnybos struktūrinių padalinių siūlymams;
25.6. pranešti Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje
numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo.
26. Tarybos pirmininko pareigos:
26.1. organizuoti Tarybos darbą ir atsakyti už jos veiklą;
26.2. planuoti ir sušaukti Tarybos posėdžius, rengti ir tvirtinti posėdžių darbotvarkę,
pirmininkauti posėdžiams;
26.3. pasirašyti posėdžio protokolus ir užtikrinti, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje
priimti sprendimai;
26.4. rengti Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir, suderinus ją su Taryba, teikti Tarnybos
viršininkui.
27. Tarybos pirmininko pavaduotojas, nesant Tarybos pirmininkui, atlieka Tarybos pirmininko
pareigas, nurodytas šių nuostatų 26.1 - 26.4 papunkčiuose.
28. Tarybos sekretoriaus pareigos:
28.1. padėti Tarybos pirmininkui arba Tarybos pirmininko pavaduotojui organizuoti Tarybos
posėdžius, rengti posėdžių darbotvarkę;
28.2. parengti skelbimui Tarybos posėdžio datas Tarnybos interneto svetainėje;
28.3. rinkti, registruoti ir saugoti visų Tarybos narių konfidencialumo sutartis ir interesų
deklaracijas;
28.4. Tarybos narius supažindinti su šiais nuostatais;
28.5. informuoti Tarybos narius apie posėdžio datą ir laiką;
28.6. teikti Tarybos nariams parengtą svarstyti posėdžio medžiagą (posėdžio darbotvarkę,
Tarnybos struktūrinių padalinių siūlymus ir kt.) ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki posėdžio;
28.7. jeigu Tarybai pateikiamas siūlymas neregistruoti ar neperregistruoti vaistinių preparatų (tik
registruojant pagal nacionalinę procedūrą), netvirtinti klasifikacijos keitimo arba neišduoti leidimo
klinikiniam tyrimui atlikti, į Tarybos posėdį kviesti atsakingą Tarnybos Teisės ir žmogiškųjų išteklių
skyriaus darbuotoją;
28.8. prieš teikiant parengtą posėdžio medžiagą Tarybos nariams, patikrinti kiekvieno Tarybos
nario interesų deklaracijoje nurodytus duomenis ir įvertinti, ar kuriam nors Tarybos nariui gali kilti
interesų konfliktas dėl posėdžio darbotvarkėje numatomų svarstyti klausimų. Nustačius galimą kurio
nors Tarybos nario interesų konfliktą dėl posėdžio darbotvarkėje numatyto svarstyti klausimo, medžiaga
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šiam Tarybos nariui nesiunčiama, o informacija apie galimą interesų konfliktą pateikiama Tarybos nariui
ir Tarybos pirmininkui;
28.9. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Tarybos posėdžio parengti Tarybos posėdžio
ar pasitarimo elektroniniu paštu protokolą. Protokole nurodoma: posėdžio ar pasitarimo data (datos),
protokolo parengimo data, protokolo numeris, dalyviai, darbotvarkė, nušalinimai, svarstyti klausimai,
priimti nutarimai. Jeigu vyko balsavimas, nurodomi ir balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“
ir kas „prieš“). Tarybos posėdžių protokolai kartu su visa Tarybos posėdžiuose nagrinėta medžiaga yra
saugomi teisės aktų nustatyta tvarka;
28.10. registruoti Tarybos posėdžio protokolus ir perduoti juos saugoti Tarnybos
Administravimo ir išteklių valdymo skyriui.
VI SKYRIUS
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
29. Tarybos darbui vadovauja pirmininkas.
30. Tarybos veiklos forma yra posėdis, kuris organizuojamas pasitarimo būdu Tarnybos
patalpose, nuotoliniu būdu informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (toliau – nuotoliniu
būdu) arba susirašinėjimo elektroniniu paštu forma. Pasitarimams elektroniniu paštu organizuoti,
sprendimams juose priimti bei jų protokolavimui mutatis mutandis taikoma tokia pati šių nuostatų
nustatyta tvarka, kaip ir Tarybos posėdžių organizavimui pasitarimo būdu. Tarybos posėdį organizuojant
pasitarimo būdu, negalintiems atvykti į posėdį Tarybos nariams leidžiama jame dalyvauti nuotoliniu
būdu.
31. Siekiant tikslaus posėdžio protokolavimo, Tarybos sekretorius gali daryti Tarybos posėdžių
garso įrašus. Apie Tarybos posėdžio garso įrašo darymą Tarybos sekretorius privalo informuoti visus
posėdyje dalyvaujančius asmenis. Apie garso įrašo darymą pažymima posėdžio protokole. Posėdžių
garso įrašai naudojami tik Tarybos posėdžių protokolams parengti (nesaugomas).
32. Eiliniai Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį, kurių metu
Tarnybos Vaistų registracijos skyriaus ir kitų Tarnybos struktūrinių padalinių atsakingi darbuotojai
pristato Tarybai svarstomus klausimus.
33. Tarybos posėdžių tvarkaraštis yra skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje, ne vėliau kaip
prieš 5 d. d. iki posėdžio. Neeiliniai Tarybos posėdžiai rengiami Tarybos pirmininkui gavus Tarnybos
viršininko pavedimą ar Tarnybos struktūrinių padalinių vadovų siūlymą.
34. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
35. Tarybos posėdyje svarstomą klausimą pristato Tarnybos struktūrinių padalinių deleguoti
atsakingi darbuotojai arba Tarybos pirmininkas.
36. Taryba nuomonę priima bendru sutarimu, o jo nepasiekus – atviru balsavimu posėdyje
dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Visi Tarybos nariai turi po 1 (vieną) balsą. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas, jo nesant – Tarybos pirmininko
pavaduotojo balsas.
37. Tarybos posėdžio pradžioje kiekvienas jame dalyvaujantis Tarybos narys turi patvirtinti, kad
yra nešališkas ir neturintis privačių interesų posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais arba
informuoti apie galimą interesų konfliktą svarstant konkretų klausimą. Tą patį turi patvirtinti į Tarybos
posėdį pakviesti Tarnybos darbuotojai. Šie patvirtinimai ir informacija apie galimą interesų konfliktą
konkrečiu klausimu įrašomi į posėdžio protokolą.
38. Tarybos posėdžio pirmininkas, prieš pradėdamas svarstyti posėdžio klausimus, pateikia
Tarybos nariams informaciją, kurioje nurodoma, kuris Tarybos narys nuo kokio konkretaus klausimo
svarstymo nušalinamas dėl interesų konflikto. Nušalinimas nuo klausimo svarstymo įvykdomas Tarybos
6

nario išėjimu iš posėdžio patalpos arba išėjimas iš virtualaus posėdžio aplinkos, kol yra svarstomas
klausimas ir balsuojama dėl klausimo, dėl kurio jam kyla ar gali kilti interesų konfliktas.
39. Taryba, pritarusi Tarnybos struktūrinio padalinio pateiktam siūlymui, daro teikimą
viršininkui. Jeigu Tarnybos struktūrinio padalinio pateiktam siūlymui nepritariama, Taryba raštu pateikia
savo nuomonę siūlymą teikusiam Tarnybos struktūriniam padaliniui, nurodydama nepritarimo priežastis.
40. Tarnybos struktūrinis padalinys, įvertinęs Tarybos nepritarimo priežastis, artimiausiam
Tarybos posėdžiui pateikia peržiūrėtą siūlymą. Jeigu Taryba struktūrinio padalinio siūlymui nepritaria
antrą kartą, Tarnybos viršininkas, atsižvelgdamas į Tarnybos struktūrinio padalinio ir Tarybos pateiktus
argumentus, priima sprendimą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Su Tarybos veikla susijusi informacija skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.
42. Taryba gali būti likviduota arba pertvarkyta Tarnybos viršininko sprendimu, laikantis teisės
aktų nustatytos tvarkos.
______________
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