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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALSTYBINĖJE VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOJE
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PROGRAMA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Korupcijos prevencijos Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) programos (toliau – Programa)
tikslas – šalinti korupcijos atsiradimo ir plitimo Tarnyboje prielaidas.
2.
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu (Ţin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d nutarimu Nr. IX-711 (Ţin.,
2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346), Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa,
patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr.
V-942 (Ţin., 2009, Nr. 139-6143).
3.
Šioje Programoje pateikiama korupcijos apraiškų Tarnyboje analizė, nustatomi
Programos uţdaviniai ir Programos įgyvendinimo nuostatos.
4.
Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme vartojamas sąvokas.
II. KORUPCIJOS APRAIŠKŲ ANALIZĖ

5.
Prielaidas korupcijai Tarnyboje atsirasti lemia jos veiklos funkcijos, sritys.
6.
Tarnybos veiklos funkcijos, sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
6.1. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba – valstybinė institucija, kurios pagrindinės
funkcijos ir veikla susiję su:
6.1.1. leidimų, licencijų, paţymėjimų, pritarimo raštų išdavimu: Tarnyba išduoda licencijas
fiziniams ir juridiniams asmenims uţsiimti farmacine veikla, licencijas gaminti, importuoti į
Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis į II ir III narkotinių ir
psichotropinių medţiagų sąrašus įtrauktų medţiagų didmenine ir (ar) maţmenine prekyba, leidimus
importuoti ir eksportuoti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medţiagas, geros
gamybos praktikos, geros platinimo praktikos paţymėjimus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės
paţymėjimus, vaistinių preparatų registracijos paţymėjimus, vaistinių preparatų lygiagretaus
importo leidimus, leidimus atlikti klinikinius vaistinio preparato tyrimus, leidimus tiekti rinkai
neregistruotus būtinuosius vaistinius preparatus, pritarimo geros klinikinės praktikos mokymui
raštus – vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymu į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų)
sąrašą, numerių vaistininkų bei vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) spaudams suteikimu;
6.1.2. valstybinės kontrolės funkcijomis, t. y. veiklos su farmacijos produktais valstybine
kontrole: Tarnyba tikrina ir vertina gamybos įmonių veiklą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų
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vaistinių preparatų, veikliųjų medţiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medţiagų
geros gamybos praktikos reikalavimus, tikrina ir vertina didmeninio platinimo įmonių veiklą pagal
vaistinių preparatų geros platinimo praktikos reikalavimus, tikrina ir vertina vaistinių ir gamybinių
vaistinių veiklą pagal geros vaistinių praktikos reikalavimus, kontroliuoja ir tikrina, kaip yra
laikomasi klinikinio vaistinio preparato tyrimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atlieka
klinikinių tyrimų centrų inspekcijas, kontroliuoja ir vertina, ar skleidţiama vaistinių preparatų
reklama atitinka teisės aktų reikalavimus, tikrina ir vertina kitą veiklą su farmacijos produktais ir su
šia veikla susijusius subjektus pagal kompetenciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose ir kituose teisės
aktuose.
6.2. Aukščiau paminėtoje veikloje priimamiems sprendimams, išskyrus sprendimams,
susijusiems su leidimų atlikti klinikinius vaistinio preparato tyrimus išdavimu, nereikia kitos
valstybinės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
6.3. Tarnyba disponuoja konfidencialia informacija, kurios paviešinimas gali turėti
pasekmių tiek Tarnybos klientams, tiek ir pačiai Tarnybai.
6.4. Uţ teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, Tarnyba, savo kompetencijos ribose, turi teisę
surašyti administracinės teisės paţeidimų protokolus ir taikyti kitas teisės aktuose numatytas
sankcijas.
6.5. Tarnyba organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI
7.
Svarbiausi Programos uţdaviniai:
7.1. Nustatyti, atskleisti ir šalinti galimas korupcijos prieţastis ir sąlygas, įgyvendinant
Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).
7.2. Uţtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę korupcijos prevenciją ir jos priemonių
įgyvendinimą.
7.3. Nustačius korupcijos prielaidas imtis veiksmų joms pašalinti.
7.4. Uţtikrinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo Tarnyboje
skaidrumą.
7.5. Kiekvienais metais analizuoti Tarnybos klientų skundus, rengti ir teikti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ar pagal kompetenciją kitoms institucijoms pasiūlymus
dėl Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
7.6. Rinkti ir analizuoti informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus Tarnyboje.
7.7. Nustatyti tikslias ir aiškias Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), sprendimų priėmimo procedūras, vykdant jiems priskirtas
funkcijas.
7.8. Uţtikrinti viešųjų ir privačiųjų interesų Tarnyboje derinimą.
7.9. Uţtikrinti galimybę dalyvauti antikorupcinio švietimo renginiuose (mokymuose,
seminaruose ir t. t.) Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
7.10. Visuomenės informavimo priemonėse skelbti informaciją apie Tarnyboje nustatytus
korupcijos atvejus.
7.11. Esant poreikiui, dalyvauti tobulinant ar pagal kompetenciją tobulinti leidimų,
licencijų, paţymėjimų ir kitų Tarnybos išduodamų dokumentų išdavimo tvarką Tarnyboje.
7.12. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę.
IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
8.
Uţ Programos įgyvendinimą atsakingas Tarnybos viršininkas.
9.
Programai įgyvendinti sudaromas prie šios Programos pridedamas Priemonių planas,
suderintas su Tarnybos metiniu veiklos planu.
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10. Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, metodinės pagalbos teikimą
korupcijos prevencijos klausimais vykdo Tarnybos viršininko paskirtas asmuo, atsakingas uţ
korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą.
11.
Tarnybos valstybės tarnautojai, darbuotojai ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys
pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uţdavinių atnaujinimo gali teikti Tarnybai per visą
Programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie nedalyvauja Priemonių plano įgyvendinime.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Ši Programa ir jos įgyvendinimo Priemonių planas skelbiami Tarnybos interneto
svetainėje www.vvkt.lt ir pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos skyriui.
13. Šios Programos nuostatos periodiškai perţiūrimos ir papildomos pagal poreikį.
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