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DEL FRAYMO INAGRINEJIMO 

Nacionalineje emés tamyboje prie emés Ukio ministerijos (toliau - Nacionaline, emés 
tarnyba) gautas Jusq 2019-09-18 praymas (toliau - Praymas), kuriame praote pradeti tarnybiniq 
nuobaudq skyrimo proeedurq del paeidiznq, konstatuotq Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 
Augustino Normanto 2019-03-26 paiymoje Nr. 4D-2018/1-1454/3D-768 (toliau - Payma). 

Atsakydami j Praymq, informuojame, kad Nacionaline emès tarnyba 2019-03-27 gavo 
Paymq, kurioje Nacionalinei 2emês tamybai buvo pateiktos tokios rekomendacijos: 

- atkreipti démesj j ios paymos 14, 15, 16, 21, 22, 29 ir 30 punktuose idestytas aplinkybes 
ir utilcrinti, kad ateityje pareik6ji4 praymai N~T bUtq nagrinéjami ir atsakymai bfltq teikiami 
laikantis teisés aktuose nustatytos tvarkos ir terminq, taip pat kad priimant sprendimus butq laikomasi 
teisés aktq nuostatq; 

- atkreipti dOmesj, kad Komisij a, vertindama A, kaip kvalifikacij os paymêjimo Nr. [...] 
turétojo veiklq ir nustaèiusi jo veikios paeidimq, nesiêmê emês jstatymo 41 straipsnio 7 arba 10 
dalyje nustatytq veiksmq. A nebuvo jsp&tas apie tai, kad turi paaIinti nustatytus paeidimus ir pateikti 
iq paeidirnq paa1inimo jrodymo dokumentus; 

- utikrinti, kad N2T A atvi1giu imtqsi 2emes jstatymo 41 straipsnio 7 arba 10 dalyj e 
nustatytq veiksmq; 

- utikrinti, kad PareiMcajo 2018 in. spalio 23 d. praymas bUtq inagrinètas teisès aktq 
nustatyta tvarka. 

Paymime, kad Nacionaliné iemés tarnyba atsivelge j Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolieriaus pateiktas rekomendacijas ir apie jq jvykdymq informavo Seimo kontrolieriq 
2019-04-29 ratu Nr. 1SD-1028-(9.12 E.) ,,Dél Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 
rekomendacijil jgyvendinimo". 

Atsakydami j Jflsq Praymq pradeti tamybithq nuobaudq skyrimo proceduras, atkreipiame 
demes, kad Paymoje nebuvo rekomendacijos sprçsti klausimq del galimo tarnybinio nusiengimo 
tyrimo pradéjimo Nacionalines 2emés tarnybos prie Zemes ukio ministerijos nuolatinês komisijos 
kvalifikacijos pa2ymojimu turétojq veiklai jvertinti, sudarytos Nacionalinos emès tarnybos prie 
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Nacionalinés emés tarnybos prie 2em&s Ukio ministerijos nuolatinos komisijos kvalifikacijos 
pa2ym~jimij turètojq veiklai ivertinti sudarymo" (toliau - Komisija), nariams. 

Lietuvos Respublikos vaistybOs tarnybos jstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad 
vaistybes tarnautojq j pareigas priimantis asmuo c...> pradeda tarnybinio nusiengimo tyrimq savo 
sprendimu arba kai j ie gauna oficialiq infonnacijq apie valstybes tarnautojo tarnybinj nusiengimq. 

Tarnybiniq nuobaudq skyrimo vaistybes tarnautojams tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes 2002 m. bireIio 25 d. nutarimu Nr. 977 ,,Del Tarnybiniq nuobaudq 
skyrimo vaistybes tarnautojams tvarkos aprao patvirtinimo" (toliau - Apraas), 3 punkte nurodyta, 
kad tarnybinio nusiengimo tyrimq pradeda Vaistybes tamybos jstatymo 34 straipsnio I dalyje <...> 
nurodyti asmenys. Gavus oficialiq informacijq apie galimq vaistybes tarnautojo tarnybinj 
nusiengimq, tarnybinio nusiengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo ios informacijos 
gavimo. <...> 

Kai tamybinis nusifrngimas nustatomas atliekant auditq, piniginiq ar kitokiq vertybiq revizijq 
(inventorizacijq) arba kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimq, taip pat kai atliekamas tamybinis ar kitas 
kompetentingos institucijos patikrininias arba kai yra gautas Vyriausiosios tarnybines etikos 
komisijos pavedimas atlikti vaistybes tarnautojo tarnybines veikios tyrimq, tarnybinio nusienginio 
tyrimas pradedamas per 'Sio punkto antrojoje pastraipoje nustatytq terminq (t. y. per 5 darbo 
dienas). 

Paymime, kad Nacionalinés lemës tamybos direktorius, jvertinçs Seimo kontrolieriaus 
Paymoje nurodytas rekomendacijas, nenustaté aplinkybiq at informacijos, kuriq pagrindu reiketq 
pradéti Nacionalinés &m6s tarnybos vaistybes tarnautojq galimo tarnybinio nusiengimo tyrimo 
procedilrq. 

Atkreipiarue demesj, kad JUs, praydami pradeti Nacionalinés 2em&s tarnybos vaistybes 
tamautojil galiml4 tarnybiniq nusiengimq tyrimo procedurq, vadovaujates Paymoje nustatytomis 
aplinkybemis. Kaip jau buvo minéta, Paynioje nurodytos aplinkybes jau buvo jvertintos 
2019-03-27, gavus Paymq. Paymime, kad Jus su Praymu nepateikOte jokios naujos informacijos, 
kurios pagrindu bUtq galima pradeti galimq tamybiniq nusiengimq tyrimo procedurq. 

Lietuvos Respublikos viSojo administravimo istatymo 14 straipsnio 5 dalies 4 punkte 
nurodyta, kad j eigu paaikêj a, kad tuo paèiu klausimu atsakythq yra pateikçs arba sprendimq yra 
priêmçs vieojo administravimo subjektas, i kurj kreiptasi, arba kitas kompetentingas vieojo 
administravimo subjektas it asmuo nepateikia naujq faktinhi duomenq, leidianóiq abejoti ankstesnio 
atsakymo pagrjstumu ar ginyti vieojo administravimo subjekto priimtq sprendimq, praymas ar 
skundas vieojo administravimo subjekto vadovo arba jo igalioto pareigüno & vaistybes tarnautojo 
sprenditnu gali buti nenagrinOj amas. Paymime, kad, nepateikus nauj os informacij os, Nacionaline 
emOs tarnyba neturi teisinio pagrindo pradeti galimo tarnybinio nusiengimo procedurq del 

informacijos, nurodytos Paiymoje, nes 9i informacija jau buvo inagrinôta kq metq kovo mênesj, o 
apie Paiymoje nurodytq rekomendacijq jgyvendinimq atsakyta Seimo kontrolieriui. 

Atsivelgdami i Prayme nurodytas aplinkybes, kad yra taikomi du tarnybinés nuobaudos 
skyrimo terminai, kurie netaikomi tarnybinio nusiengimo pradejimui, informuojame, kad, kaip ir 
buvo mineta, teisés aktai nustato 5 darbo dienq terminq tarnybinio nusiengimo tyrimo procedUrai 
pradéti, skaiëiuojant nuo informacij os apie galimq vaistybés tarnautoj o tarnybinj nusiengimq gavimo 
dienos. Paymime, kad tuo atveju, jei Paymoje butq nurodyta informacija apie tarnybinj 
nusiengimq at jrayta rekomendacija sprçsti tarnybinio nusiengimo tyrimo pradojimo klausimq, 
tyrimas bfltq pradatas per 5 darbo dienas nuo Paymos gavimo Nacionalinoje emês tarnyboje. 
Atkreipiame dëmesj, kad informacija apie tarnybinj nusiengimq at rekomendacija sprçsti tarnybinio 
nusifrngimo tyrimo pradejimo k1ausini Pthymoje nebuvo pateikta. 



Dar kar4 pabreiame, kad pagal Valstybes tarnybos jstatymo 34 straipsnio I dalies nuostatas 
tarnybinio nusiengimo tyrimq prieg vaistybés tarnautojq pradeda jj j pareigas priimantis asmuo. 

Informuojame, kad jeigu his nesutinkate su giuo Nacionalines emès tamybos atsakymu, 
turite teisç jj apskqsti savo pasirinkimu Lietuvos administracinhi ginëq komisijai (adresas - Vilniaus 
g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas - ygimantq g. 2, Vilnius) 
jstatymij nustatyta tvarka. 
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