TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2017-12-14 Nr. 7K-1325
Teisės akto projekto pavadinimas: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Vaistų komiteto
pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymo projektas).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Irma Medžiaušaitė.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai
šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių): 2, 4, 9, 19.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio
derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių):
tarpinstitucinis derinimas nevykdytas.

Eil.
Nr.

1.

2.

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
Išvada dėl teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis
akto projekto
pagrindžiančios tegiamą atsakymą, arba
korupcijos riziką, arba teisės akto projekto
pakeitimų arba
Kriterijus
pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl
argumentų, kodėl
vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir
neatsižvelgta į pastabą
neatsižvelgta į
pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)
pastabą
pildo teisės akto
pildo teisės akto projekto vertintojas
pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas
projekto
vertintojas
Teisės akto projektas nesudaro Pastabų nėra
□ tenkina
išskirtinių ar nevienodų sąlygų
□ netenkina
subjektams, su kuriais susijęs teisės
akto įgyvendinimas
Teisės akto projekte nėra spragų ar 1. Kadangi Įsakymo projektu planuojamų Sąvoka „Racionalus vaistų vartojimas – X tenkina
nuostatų, leisiančių dviprasmiškai tvirtinti Vaistų komiteto (toliau – Komiteto) vaistų vartojimas, kai optimalų gydymo □ netenkina
aiškinti ir taikyti teisės aktą
pacientui
skiriamos
pavyzdinių nuostatų (toliau – Nuostatų) 5.2, laikotarpį
5.4, 5.7 ir 6.2 papunkčiuose naudojamos individualios tinkamiausių jo klinikinei
sąvokos „racionalus <...> vartojimas“, būklei gydyti vaistų dozės tinkamu laiku ir
„tinkamas <...> skyrimas“ ir „racionalus gydymo sąnaudos yra mažiausios ir
<...> skyrimas“ šiame teisės akte nėra pacientui, ir visuomenei“ - suprantama
apibrėžtos, rekomenduotina jas apibrėžti taip, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos
normos
MN
158:2016
arba pateikti nuorodas į teisės aktus, medicinos
„Gydytojas
klinikinis
farmakologas.
kuriuose šios sąvokos yra apibrėžtos,
Teisės,
pareigos,
kompetencija
ir
atsakomybė,
patvirtintoje
Lietuvos
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siekiant išvengti subjektyvumo vykdant
teisės akto nuostatas
2. Siūlome patikslinti Nuostatų 6.5
papunktyje nurodytą Komiteto funkciją,
susijusią su konsultavimu apie pranešimuose
paskelbtų
kompensuojamųjų
vaistų
išrašymo ir išdavimo reikalavimus, kadangi
tokių reikalavimų kilmė nėra aiški

3.

4.

5.

Teisės akto projekte nustatyta, kad
sprendimą dėl teisių suteikimo,
apribojimų nustatymo, sankcijų
taikymo ir panašiai priimantis
subjektas atskirtas nuo šių sprendimų
teisėtumą
ir
įgyvendinimą
kontroliuojančio
(prižiūrinčio)
subjekto
Teisės akto projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka
subjekto
atliekamas
funkcijas
(pareigas)

Pastabų nėra

Teisės akto projekte
baigtinis
sprendimo
kriterijų (atvejų) sąrašas

Pastabų nėra

nustatytas
priėmimo

Teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK)
nuostatuose nėra numatytos steigimo
funkcijos. Siūlome Įsakymo projekto 2.1
papunktyje žodį „įsteigti“ keisti į „sudaryti“

Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1276 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN
158:2016
„Gydytojas
klinikinis
farmakologas.
Teisės,
pareigos,
kompetencija
ir
atsakomybė“
patvirtinimo“;
Sąvokos „tinkamas skyrimas“ atsisakyta
kaip perteklinės.
Nuostatų 6.5 papunkčio atsisakyta kaip
perteklinio. Ji pakeista nauja nuostata apie
informacijos apie komiteto veiklą teikimu
TLK ir VLK
□ tenkina
□ netenkina

Atsižvelgta, pakeista žodžiu „sudarydami“ X tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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6.

Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų,
kai priimant sprendimus taikomos
išimtys

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų sprendimų
viešinimas
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų dėl mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
Jeigu pagal numatomą reguliavimą
sprendimus
priima
kolegialus
subjektas, teisės akto projekte
nustatyta kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto:
9.1. konkretus narių skaičius,
užtikrinantis kolegialaus sprendimus
priimančio
subjekto
veiklos
objektyvumą;
9.2. jeigu narius skiria keli subjektai,
proporcinga kiekvieno subjekto
skiriamų narių dalis, užtikrinanti
tinkamą atstovavimą valstybės
interesams ir kolegialaus sprendimus
priimančio
subjekto
veiklos
objektyvumą ir skaidrumą;
9.3. narių skyrimo mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir kadencijų
skaičius ir trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;
9.6. individuali narių atsakomybė

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

8.

9.

Nuostatuose nėra numatyto reguliavimo dėl
Komiteto sudarymo (9.1-9.5 kriterijai) ir
veiklos pobūdžio laiko atžvilgiu bei
atsakomybės (9.5-9.6). Tokios nuostatos
sudarytų sąlygas Komiteto sudarymo
proceso skaidrumui, juolabiau, kad VLK
nuostatuose
yra
numatytos
TLK
koordinavimo ir kontrolės funkcijos

Nuostatai papildyti naujais 6 - 9 punktais iš X tenkina
šiuo metu rengiamo vaistų komiteto darbo □ netenkina
reglamento projekto, šių punktų darbo
reglamente nebus. Vaistų komiteto narių
atsakomybė nėra reglamentuota, nes jų
priimami sprendimai yra rekomendacinio
pobūdžio. Pagal TLK direktoriaus
numatomą patvirtinti vaistų komiteto
darbo reglamentą kiekvienas vaistų
komiteto narys turės užpildyti nustatytos
formos konfidencialumo pasižadėjimą ir
nešališkumo deklaraciją.
Bandomojo vaistų komiteto kadencija būtų
2 metai, rotacija per šiuos 24 mėn. nebus
vykdoma.
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Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti
numatytos
administracinės procedūros yra
būtinos, nustatyta išsami jų taikymo
tvarka
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų,
kai
administracinė
procedūra
netaikoma
Teisės akto projektas nustato jo
nuostatoms įgyvendinti numatytų
administracinių
procedūrų
ir
sprendimo priėmimo konkrečius
terminus
Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų viešinimo
tvarką

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato
kontrolės (priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo kriterijus
(atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės
rezultatų viešinimą ir panašiai)

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo priemonės

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

10.

11.

12.

13.
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17.

Teisės akto projekte nustatyta
subjektų, su kuriais susijęs teisės
akto
projekto
nuostatų
įgyvendinimas, atsakomybės rūšis
(tarnybinė,
administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas
Pastabų nėra
baigtinis sąrašas kriterijų, pagal
kuriuos skiriama nuobauda (sankcija)
už teisės akto projekte nustatytų
nurodymų nevykdymą, ir nustatyta
aiški jos skyrimo procedūra

□ tenkina
□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

X tenkina
□ netenkina

Kiti pasiūlymai Įsakymo projektui tobulinti,
siekiant
reglamentuojamos
veiklos
skaidrumo ir objektyvumo:
1. Įsakymo projekte pavedant Šiaulių TLK
sudaryti bandomąjį (=pilotinį) Komitetą,
rekomenduotina nustatyti Komiteto veiklos
laikotarpio pabaigos terminą, numatyti
kriterijus, kuriais remiantis bus vertinama
Komiteto veikla, pasibaigus bandymo
veiklos laikotarpiui, ir priimami sprendimai
dėl Komitetų steigimo kitose TLK.
2. Įsakymo projekte numatyti, kas vykdys
Komiteto veiklos stebėseną ir veiklos
rezultatų vertinimą.

3. Nuostatų 2 punkte nustatoma, kad TLK
direktorius,
sudarydamas
Komitetą,

Atsižvelgta
į
pastabą,
nustatytas
bandomojo vaistų komiteto veiklos 2 metų
laikotarpis.
Papildytos baigiamosios nuostatos vaistų
komiteto veiklos vertinimo kriterijais ir
kam bus teikiamos vertinimo išvados.
14 punkte numatyta, kad vaistų komitetas
teiks metiniam veiklos vertinimui visą
reikalingą informaciją VLK Vaistų
kompensavimo skyriui, kuriam įsakymo
2.2.1 papunkčiu pavedama atlikti vaistų
komiteto metinės veiklos įvertinimą, o viso
įsakymo
kontrolę
direktoriaus
pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
Papildyti Nuostatai 6 - 9 punktais iš šiuo
metu rengiamo vaistų komiteto darbo
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vadovaujasi šiais pavyzdiniais Nuostatais,
tačiau Nuostatuose yra nurodyti tik
Komiteto tikslai, funkcijos ir teisės. TLK
direktoriui palikta teisė spręsti dėl Komiteto
sudėties ir sudarymo proceso, sprendimų
priėmimo teisės, darbo organizavimo bei
atskaitomybės, gali sudaryti galimybes TLK
direktoriui priimti subjektyvius srendimus.
Rekomenduojame Nuostatuose nustatyti
aiškią Komiteto sudarymo tvarką, darbo
organizavimo tvarką, Komiteto atsakomybę
ir atskaitomybę arba kartu su pavyzdiniais
Nuostatais tvirtinti pavyzdinį Komiteto
darbo reglamentą.

reglamento
projekto,
kuriuose
reglamentuojama komisijos sudėtis ir jo
sudarymo procesas.
Vaistų komiteto sprendimų priėmimo
teisės,
darbo
organizavimo
bei
atskaitomybės reglamentavimas turėtų būti
numatytas TLK direktoriaus įsakymu
tvirtinamame darbo reglamente. VLK, kaip
komiteto veiklą koordinuojanti institucija
jau yra parengusi pavyzdinį darbo
reglamento projektą, kuris buvo pateiktas
šiai komisijai susipažinti.
VLK vadovybės siūlymu, VLK direktorius
tvirtina tik pavyzdinius nuostatus, o Šiaulių
TLK direktorius tvirtintų sudaromo vaistų
komiteto darbo reglamentą. Bagal bendra
steisėkūros taisykles sudaromos komisijos,
darbo grupės, ar šiuo atveju, vaistų
komiteto darbo reglamentą tvirtina jį
sudarantis juridinis asmuo.

4. Tikslinti Nuostatų 5.2 papunktį nurodant
subjektą, kuriam būtų teikiami siūlymai dėl
kompensuojamųjų
vaistų
racionalaus
vartojimo stebėsenos rodiklių.

Atsižvelgta, papildytas 5.2 papunktis, kad
siūlymai teikiami TLK.

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Teisės akto projekto vertintojas:

Vaistų kompensavimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja Irma Medžiaušaitė

VLK Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos
pirmininkė Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė
______________

