
Pateiktos pastabos Pasiūlymai atsižvelgiant į 

pateiktas pastabas 

Duomenys apie pastabų ir 

pasiūlymų įgyvendinimą 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos vertinimas 

1. Kritinės antikorupcinės pastabos 

6.1.1.1. Nuotolinė vaistinių 

preparatų reklama, kuri 

teikiama ASPĮ darbuotojams 

skaitmeninės komunikacijos 

platformomis, kaip alternatyva 

vaistų reklamuotojo atvykimui 

į ASPĮ, nekontroliuojama, nes 

teisės aktai šios reklamos 

organizavimo ir kontrolės 

tvarkos nereglamentuoja, o 

praktikoje tarp 

kontroliuojančios institucijos 

(VVKT) ir ASPĮ nėra vieningo 

sutarimo ar esamomis 

aplinkybėmis gali būti teikiama 

nuotolinė vaistinių preparatų 

reklama sveikatos priežiūros 

specialistams (motyvai 

išdėstyti 3 skyriaus 3.1 

skirsnyje) 

7.1.1.4.1 Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu reglamentavus 

nuotolinės vaistinių preparatų 

reklamos sveikatos priežiūros 

specialistams organizavimo 

tvarką, užtikrinti institucinio 

lygmens teisės aktų, 

reglamentuojančių vaistinių 

preparatų reklamos 

organizavimo ASPĮ tvarką, 

atitiktį Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu patvirtintai tvarkai ir 

užtikrinti jų įgyvendinimą ASPĮ. 

 

Sveikatos apsaugos ministro 2022-

01-28 įsakymu Nr. V-186 „Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2006 m. 

gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 

„Dėl vaistinių preparatų reklamos 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

buvo pakoreguota reklaminių 

renginių organizavimo ASPĮ, tiek 

ne ASPĮ tvarka. Minėtame 

teisiniame reglamentavime 

nurodyta, jog nuotoliniai vaistinių 

preparatų renginiai organizuojami 

ne ASPĮ, t.y. ASPĮ organizuojami 

tik kontaktiniai reklaminiai 

renginiai. Atsižvelgiant į tai, VšĮ 

Karoliniškių poliklinikos 

direktoriaus įsakymu patvirtintoje 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos 

Vaistinių preparatų/medicinos 

priemonių (prietaisų) reklamos 

renginių organizavimo   

 tvarkoje (toliau - Tvarka)  nėra 

numatyta galimybė ASPĮ vykdyti 

 



nuotolinius reklaminius renginius. 

6.1.1.3. Kai kuriose ASPĮ gali 

būti sudaromos prielaidos 

pažeisti ir (ar) pažeidžiamas 

Farmacijos įstatymo 51 

straipsnio 4 dalies nuostatomis 

nustatytas draudimas vaistų 

reklamuotojui atvykti į ASPĮ, 

kad asmeniškai susitikti su 

sveikatos priežiūros specialistu, 

turinčiu teisę skirti vaistinius 

preparatus ir (ar) organizuojant 

renginius neatsižvelgiama į 

Vaistinių preparatų reklamos 

taisyklių 26
10

 punkto 

nuostatomis nustatytus 

ribojimus. (motyvai išdėstyti 3 

skyriaus 3.11 skirsnyje)   

7.1.2.6.1. VšĮ Lazdynų 

poliklinikai koreguoti įstaigos 

interneto svetainės skiltyje 

,,Reklamuotojų vizitai“ teikiamą 

informaciją ir Lazdynų 

poliklinikos vidaus tvarkos 

taisyklių, patvirtintų Lazdynų 

poliklinikos direktoriaus 2014 m. 

lapkričio 31 d. įsakymu Nr. 0-79 

(aktuali redakcija), 110 punkto 

nuostatas, kad užtikrinti įstaigos 

interneto svetainėje viešinamos 

informacijos ir vidaus tvarkos 

taisyklių nuostatų, susijusių su 

vaistinių preparatų reklaminių 

renginių ASPĮ organizavimu, 

atitiktį Lietuvos Respublikos 

farmacijos įstatymo 51 straipsnio 

4 dalies nuostatoms. 

 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos 

Lazdynų asmens sveikatos 

priežiūros centro (anksčiau buvusi 

VšĮ Lazdynų poliklinika) 

internetinė svetainė bus naikinama 

ir naudojama viena bendra  

svetainė (nauja svetainė pradės 

veikti birželio pradžioje) visiems 

VšĮ Karoliniškių poliklinikos 

padaliniams. Naujai sukurtos 

svetainės meniu punkte 

Administracinė informacija 

papunktyje Vaistų reklamuotojų 

tvarka bus paskelbta Tvarka. 

Tvarkos 23 punkte numatyta, jog 

individualūs vaistinių 

preparatų/medicinos priemonių 

(prietaisų) reklamuotojų 

susitikimai su asmens sveikatos 

priežiūros specialistais VšĮ 

Karoliniškių poliklinikoje yra 

draudžiami. Minėtos Tvarkos 24 

 



punktas numato, jog asmens 

sveikatos priežiūros specialistams 

draudžiama ne reklaminiuose 

renginiuose, o ypač pacientų 

priėmimui skirtu laiku bendrauti su 

vaistų reklamuotojais. Šiuo metu 

veikiančioje Lazdynų sveikatos 

priežiūros centro internetinėje 

svetainėje yra sukurtas meniu 

punktas Vaistų reklamuotojų 

tvarka, kurioje pateikta 

poliklinikoje galiojanti Tvarka bei 

atsakingo asmens už reklaminius 

renginius kontaktiniai duomenys: 

https://www.lazdynupol.lt/vaistu-

reklamuotoju-vizitu-tvarka/ 

6.2.1. Medicinos priemonių 

(prietaisų) reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ tvarka 

nepakankamai aiškiai 

reglamentuota (motyvai 

išdėstyti 4 skyriaus 4.1 

skirsnyje) todėl ASPĮ 

darbuotojams (ypač 

susijusiems su medicinos 

priemonių (prietaisų) 

viešaisiais pirkimais) gali kelti 

analogiškas grėsmes, kurios 

kyla dėl nereguliuojamos ir 

7.2.2.4. Svarstyti galimybę 

pasitvirtinti Medicinos 

priemonių (prietaisų) reklaminių 

renginių ASPĮ organizavimo 

tvarką, o, SAM patvirtinus 

Medicinos priemonių (prietaisų) 

reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ tvarką, 

vadovautis SAM patvirtinta 

tvarka. 

 

Tvarkoje yra reglamentuojama 

medicinos priemonių (prietaisų) 

reklaminių renginių įstaigoje 

organizavimo tvarka 

 



nekontroliuojamos vaistinių 

preparatų reklamos. 

 

 

6.1.2.3. VVKT negali užtikrinti 

efektyvios, subjektų 

rizikingumo vertinimu 

pagrįstos, reklaminių renginių 

organizavimo ir vykdymo 

ASPĮ kontrolės, kai praktikoje 

ASPĮ neužtikrinamas išorinei 

kontrolei vykdyti reikalingos 

informacijos kaupimas ir (ar) 

viešas atskleidimas Vaistinių 

preparatų reklamos taisyklių 

reikalaujama apimtimi ASPĮ 

lygmeniu (motyvai išdėstyti 3 

skyriaus 3.7 skirsnyje) 

7.1.1.4.2. Užtikrinti informacijos 

apie vaistinių preparatų 

reklaminius renginius kaupimą ir 

(ar) viešą atskleidimą Vaistinių 

preparatų reklamos taisyklių 

reikalaujama apimtimi ASPĮ 

lygmeniu.  

Sveikatos apsaugos ministro 2022-

01-28 įsakymu Nr. V-186 „Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2006 m. 

gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 

„Dėl vaistinių preparatų reklamos 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

panaikintas reikalavimas asmens 

sveikatos priežiūros įstaigai viešai 

skelbti informaciją apie įstaigoje 

vykstančius vaistinių preparatų 

reklaminius renginius (renginio 

data, laikas, trukmė, tema, kokių 

profesinių kvalifikacijų sveikatos 

priežiūros specialistams jis skirtas, 

įvyko ar neįvyko renginys). Naujos 

redakcijos taisyklėse reklamos 

davėjas yra įpareigojamas ne vėliau 

kaip 15 darbo dienų iki numatyto 

renginio asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje registruoti 

reklaminį renginį Valstybinės 

vaistų kontrolės tarnybos sukurtoje 

 



ir įdiegtoje elektroninėje 

reklaminių renginių registravimo 

formoje interneto svetainėje 

www.vvkt.lt , nurodant anksčiau 

minėtą informaciją. Taipogi 

minėtoje formoje reklamos davėjas 

turi patvirtinti įvyko ar ne renginys. 

Informacija apie asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose vyksiančius 

vaistinių preparatų renginius yra 

skelbiama Valstybinės vaistų 

kontrolės tarnybos interneto 

svetainės www.vvkt.lt  skiltyje 

Vaistų reklamos kontrolė. 

Atsižvelgiant į nurodytą teisinį 

reglamentavimą, poliklinika 

neprivalo skelbti savo 

internetiniame tinklalapyje 

nurodytos informacijos, todėl 

minėta informacija nėra viešinama. 

Gavus rekomendacijas  iš STT 

viešinti minėtą informaciją – ji bus 

paviešinta. 

6.1.2.5. Dalis vertintų ASPĮ73 

neužtikrina informacijos apie 

vaistinių preparatų reklaminius 

renginius ASPĮ viešo 

atskleidimo Vaistinių preparatų 

reklamos taisyklių 

reikalaujama tvarka ir apimtimi 

7.1.2.3.1. Neviešinančioms 

įstaigos vadovo patvirtintos 

vaistinių preparatų reklaminių 

renginių organizavimo ASPĮ 

tvarkos, tvarką viešinti ASPĮ 

Šiuo metu veikiančiame Lazdynų 

asmens sveikatos priežiūros centre 

internetinio tinklalapio meniu 

skiltyje Vaistų reklamuotojų tvarka 

yra paviešinta Tvarka. 

 

http://www.vvkt.lt/


(motyvai išdėstyti 3 skyriaus 

3.5 skirsnyje) 

interneto svetainėje https://www.lazdynupol.lt/vaistu-

reklamuotoju-vizitu-tvarka/ 

 

6.1.2.6. Kai kurių ASPĮ 

taikomi vidaus kontrolės 

mechanizmai nėra pakankami, 

kad instituciniu lygmeniu 

savalaikiai identifikuoti ir 

užkardyti neatitiktis, dėl kurių 

gali būti neužtikrintas tinkamas 

teisės aktų, reglamentuojančių 

reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ tvarką, 

nuostatų vykdymas. (motyvai 

išdėstyti 3 skyriaus 3.12 

skirsnyje) 

7.1.2.3.2. Tobulinti vidaus 

kontrolės mechanizmus, kad 

sudaryti prielaidas ateityje 

išvengti identifikuotų institucinio 

lygmens veiklos neatitikčių 

Lietuvos Respublikos farmacijos 

įstatymo ir (ar) Vaistinių 

preparatų reklamos taisyklių 

nuostatų reikalavimams 

Tvarkoje numatyta, jog Tvarka 

peržiūrima ir keičiama, 

atsižvelgiant į teisės aktų, 

reglamentuojančių  vaistinių 

preparatų/medicinos prietaisų 

(priemonių) reklamavimą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, bei 

organizacinius pasikeitimus.  

Paskirtas atsakingas asmuo už 

tvarkos laikymosi kontrolę 

(Tvarkos 29 punktas) 

 

7.1.2.6.3. Užtikrinti darbo 

praktikos, susijusios su vaistinių 

preparatų reklaminių renginių 

organizavimu ASPĮ, atitiktį 

Lazdynų poliklinikos 

pasitvirtintam teisiniam 

reglamentavimui, t. y. vengti 

pasikartojimo atvejų, kai 

leidimas vykdyti vaistinių 

preparatų reklaminį renginį kai 

kuriems vaistų reklamuotojams 

suteikiamas kitomis dienomis 

Paskirtas atsakingas asmuo už 

tvarkos laikymosi kontrolę 

(Tvarkos 29 punktas) 

 



nei numatyta Lazdynų 

poliklinikos vidaus tvarkos 

taisyklėse 

6.1.2.7. Kai kuriose ASPĮ 

nereglamentuota skundų ir 

pretenzijų dėl ASPĮ sprendimų, 

susijusių su vaistinių preparatų 

reklaminiais renginiais ASPĮ, 

nagrinėjimo procedūra, todėl 

išlieka subjektyvių 

interpretacijų galimybė 

priimant susijusius sprendimus 

(motyvai išdėstyti 3 skyriaus 

3.14 skirsnyje) 

7.1.2.6.2. VšĮ Lazdynų 

poliklinikai reglamentuoti 

skundų ir pretenzijų, susijusių su 

vaistinių preparatų reklaminiais 

renginiais ASPĮ, nagrinėjimo 

procedūrą bei informaciją apie 

nustatytą tvarką viešinti Lazdynų 

poliklinikos interneto svetainės 

skiltyje ,,Reklamuotojų vizitai“ 

Tvarkos 36 punkte yra numatyta 

skundų ir pretenzijų, susijusių su 

vaistinių preparatų/medicinos 

priemonių (prietaisų) reklaminiais 

renginiais, nagrinėjimo procedūra. 

Tvarka skelbiama įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

Skundų ir pretenzijų,  susijusių su 

vaistinių preparatų/medicinos 

priemonių (prietaisų) reklaminiais 

renginiais, nagrinėjimo tvarka  

atskirai skelbiama poliklinikos 

internetinėje svetainės Vaistų 

reklamuotojų vizitų tvarka skiltyje  

 

 

Tarp vertintų ASPĮ nėra 

vieningo sutarimo kokias 

institucinio lygmens sankcijas 

ir kam tikslinga taikyti, kai 

pažeidžiama ASPĮ nustatyta 

vaistinių preparatų reklamos 

renginių organizavimo tvarka, 

o susijusio teisinio 

reglamentavimo 

neapibrėžtumas gali sudaryti 

7.1.3.2. VšĮ Lazdynų poliklinikai, 

teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose vaistinių 

preparatų reklaminių renginių 

organizavimo ASPĮ tvarką, 

atsižvelgiant į KRA išvados 3 

skyriaus 3.13 skirsnyje pateiktus 

pastebėjimus, detalizuoti 

Tvarkos 26 punkte yra detalizuota 

informacijos teikimo VVKT apie 

galimus reklamos davėjo ir (ar) 

vaistų reklamuotojo pažeidimus 

teikimo tvarka, terminai ir paskirtas 

už informacijos teikimą atsakingas 

asmuo 

 



 

galimybę pažeidėjui išvengti 

atsakomybės už padarytus 

pažeidimus. 

 

informacijos teikimo VVKT apie 

galimus reklamos davėjo ir (ar) 

vaistų reklamuotojo pažeidimus 

teikimo tvarką, terminus ir (ar) 

paskirti už informacijos teikimą 

atsakingus ASPĮ darbuotojus. 

 


