KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VšĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE , INTERESŲ KONFLIKTŲ
VALDYMO SRITYJE
2019-09-30
1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904,
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2170, siekiant nustatyti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės (toliau – KJL), kurios steigėja (dalininkas)
yra Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų
veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti
galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau –
KPT) nustatymas.
2. Analizuojant veiklą vertinta VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės veikla interesų konfliktų
valdymo srityje. Sritis parinkta vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. V-830 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.
3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą: Ilona Bumblienė, gydytoja
epidemiologė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el.
p.: ibumbliene@jurlig.lt , tel.: 846 491005 Ilona Bumblienė.
4. KPT atliko Ilona Bumblienė, kontaktiniai duomenys: el.p.: ibumbliene@jurlig.lt , tel.:
846 491005. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese ši darbuotoja nedalyvauja.
5. Analizuotas laikotarpis už 9 2019 m. mėnesius: 2019-01-01 – 2019-09-30, pateikiant
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės duomenis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus
ir vertinant situaciją pagal 2019-09-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas
ir pavedimus.
6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 21701, kurio pagalba nustatyta, kad .VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės interesų konfliktų valdymo
sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė2 korupcijos pasireiškimo
tikimybė, žr. 1 lentelė.
1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės interesų konfliktų valdymo ir,
vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E
Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka
vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)
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(adaptuoti3) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje
numatyti kriterijai

Taip / Ne *

<... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių
kriterijų>
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2.
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2.2.
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Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
Įstaigoje / veikloje
Interesų konfliktų valdymo srityje buvo užfiksuoti kiti tapataus
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos
numatyta teisinė atsakomybė
Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
Įstaigos / veiklos
Interesų konfliktų valdymo srities
Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų
priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai
reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:
Įstaigos darbuotojų
Interesų konflikte dalyvaujančių darbuotojų
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių
papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:
Įstaigos veikloje
Interesų konfliktų valdymo srities
Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
Įstaigos veikloje
Interesų konfliktų valdymo srities
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:
Įstaigos veikloje
Interesų konfliktų valdymo srityje
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos
trūkumų:
Kitoje įstaigos veiklos srityje
Interesų konfliktų valdymo srityje

Ne
Taip

Ne
Ne
-

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip*
Ne
Ne*
Ne
Ne
Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant interesų konfliktų valdymo sritį. Žr. 8 punktą.

7. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos
srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
7.1. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės įstatai įregistruoti 2018-02-06 Juridinių asmenų
registre. El. nuoroda https://www.jurlig.lt/wp-content/uploads/2018/03/KJL-įstatai-nuo-2018-0206.pdf;
7.2. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2014-05-26 įsakymu Nr. 2-356;
7.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2018-03-14 įsakymas Nr. 2- 137 „Dėl
viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašo patvirtinimo“;
7.10 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2017-01-27 įsakymas Nr. 2-53 „Dėl
nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
7.4.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2019-02-18 įsakymas Nr. 2-105 „Dėl
nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
7.5.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Vyriausiojo gydytojo 2012-08-28 įsakymas Nr. 2-530

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką,
galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.
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„Dėl privalomo privačių interesų deklaracijų pildymo tikslinimo ir pateikimo ir tai kontroliuojančio
asmens paskyrimo“;
Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.
8. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų
atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo
nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal tris* (žr. 1
lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės veiklos interesų konfliktų valdymo sritis yra priskiriama prie sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama
organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.
9. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos
prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti VšĮ
Klaipėdos jūrininkų ligoninės veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6
straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:
9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio arba užfiksuoti tapataus pobūdžio, tačiau mažiau
pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta teisinė atsakomybė:
Interesų konfliktų valdymas pastaruoju laikotarpiu yra ypatingai aktuali sritis. Pagrindinėmis
interesų konfliktų prevencijos priemonėmis laikytinas privačių interesų deklaravimas, skaidrumo ir
viešumo užtikrinimas. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų
prevencijos priemonių, padedanti nustatyti galimas grėsmes atliekant tarnybines pareigas ir apie jas
tinkamai informuoti savo tiesioginius vadovus, visuomenę.. Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymu (toliau- Įstatymas) siekiama užtikrinti visuomenės viešųjų interesų
viršenybę priimant sprendimus, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą bei užkirsti kelią atsirasti
ir plisti korupcijai.
Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu buvo vertinta VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
darbuotojų: privačių interesų deklaravimas, interesų konfliktų valdymas;
Įvertinus iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos gautą informaciją, VšĮ Klaipėdos
jūrininkų ligoninės teisės aktus bei kitą informaciją, interesų konfliktų valdymo srityje nustatyti šie
esminiai korupcijos rizikos veiksniai:
1. Ne visais atvejais privatūs interesai deklaruojami teisės aktų nustatyta tvarka;
Įstatymas nustato, kad nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taikomos gydytojams,
odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių
savininkė yra valstybė ar savivaldybė.
Per analizuojamąjį laikotarpį 2019-01-01 – 2019-09-30 Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija nusprendė pripažinti, kad kai kurie VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojai pažeidė
Įstatymo 4 straipsnio 1 dalie, 5 straipsnio 4 dalies, 6 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų, 7 straipsnio 1
dalies nuostatas. Paminėtų straipsnių pažeidimus sąlyginai galima suskirstyti į 3 grupes:
1.1.Ne visais atvejais deklaruota narystė ir pareigos asociacijose;
Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio reikalavimais, privačių interesų deklaracijoje privalu
nurodyti visas asmens ir jo sutuoktinio darbovietes, narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose,
asociacijose ar fonduose(išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose), juridinius
asmenis, kurio dalyvis yra asmuo (ar sutuoktinis), individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Gyventojų
pajamų mokesčio įstatyme, taip pat nurodyti per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas
(išskyrus artimųjų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų bei per paskutinius 12 mėnesių
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sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3000 eurų. Privačių
interesų deklaracijoje privalu nurodyti ir duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas (6 str. 1 d.
7 p.). Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad jeigu atsirado naujų šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje
išvardytų duomenų ar pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys, deklaruojantis asmuo
privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų
atsiradimo dienos. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios terapijos
skyriaus vedėjas Nerijus Klimas, nuo 2015-09-03 būdamas asociacijos „Lietuvos intensyviosios
kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos“ valdybos nariu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nenurodė
duomenų apie narystę ir pareigas asociacijoje. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Kardiochirurgijos
skyriaus vedėjas Gediminas Kundrotas , nuo 2016-01-14 būdamas asociacijos „Lietuvos krūtinės ir
širdies chirurgų draugija“ valdybos nariu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nenurodė duomenų apie narystę ir
pareigas asociacijoje. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojas neurologas S.Taroza, nuo 201409-04 būdamas asociacijos „Lietuvos insulto asociacijos“ tarybos nariu, Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais
nenurodė duomenų apie narystę ir pareigas asociacijoje. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Diagnostikos skyriaus vedėjas Giedrius Šimulionis, nuo 2004-09-23 būdamas asociacijos „Lietuvos
gastroenterologų draugijos“ valdybos narių, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nenurodė duomenų apie
narystę ir pareigas asociacijoje. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytoja kardiologė Sigutė
Norkienė, nuo 2010-03-31 , vėliau 2014-01-03, būdama asociacijos „Lietuvos hipertenzijos
draugija“ valdybos narių, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nenurodė duomenų apie narystę ir pareigas
asociacijoje.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė neturi galimybės kontroliuoti gydytojų narystės
asociacijose. Prievolė nurodyti duomenis apie narystę ir pareigas asociacijose yra nustatyta Įstatymu
ir už tai atsakomybė tenka šios pareigos neįvykdžiusiems asmenims.
1.2.Kai kuriais atvejais nebuvo deklaruoti asmens ir sutuoktinio ryšiai su juridiniais
asmenimis bei sudaryti sandoriai , viršijantys 3000 Eur;
Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti privačių interesų deklaracijos turinio reikalavimai,
t.y. nustatyta, kad deklaruojantysis privačių interesų deklaracijoje be kitų, deklaruotinų duomenų, turi
nurodyti šiuos savo ir sutuoktinio duomenis: 4) narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar
fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose; 6) informaciją apie per
paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė
didesnė negu 3000 eurų. Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad jeigu atsirado naujų šio įstatymo
6 straipsnio1 dalyje išvardintų duomenų ar pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys,
deklaruojantysis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų
pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Ginekologijos ir
endoskopinės ginekologijos skyriaus gydytoja akušerė- ginekologė Jolanta Sąlygienė, Įstatymo
nustatyta tvarka nedeklaravo savo ir sutuoktinio ryšių su juridiniais asmenimis bei sudarytų sandorių,
viršijančių 3 000 Eur;
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė neturi galimybės kontroliuoti gydytojų ryšių su fiziniais
ar juridiniais asmenimis bei sudarytų sandorių. Prievolė nurodyti šiuos duomenis yra nustatyta
Įstatymu ir už tai atsakomybė tenka šios pareigos neįvykdžiusiems asmenims.
1.3.Ne visais atvejais deklaruojamos su viešaisiais pirkimais susijusios pareigos.
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Įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo nuo 2018 m. sausio 1 d. taip pat
taikomos ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo
paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems
ekspertams ( 4 straipsnio 1 dalis). Pagal Įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, viešojo pirkimo komisijos nariai,
asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų
pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privačių interesų deklaraciją pateikia elektroninėmis
priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūros pradžios.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešojo pirkimo komisijos narių pareigų nebuvo deklaravę : Nijolė
Būdaitė, Ligita Petrova, Iveta Barauskienė, Dovilė Čemertinienė, Birutė Navickienė.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2012 m. rugpjūčio 28 įsakymu
Nr. 2-530 „Dėl privalomo privačių interesų deklaracijų pildymo tikslinimo ir pateikimo ir tai
kontroliuojančio asmens paskyrimo“ patvirtintas aktualus sąrašas pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius interesus (Priedas Nr. 1). Sąrašo Nr. 11 yra įvardinti Viešųjų
pirkimų komisijos nariai; Pareiga deklaruoti privačius interesus atliekant viešuosius pirkimus atsirado
nuo 2018 m. sausio 1 d. siekiant viešinti asmenis , dalyvaujančius viešuosiuose pirkimuose , ir
identifikuoti jų funkcijas vykdant viešuosius pirkimus perkančioje organizacijoje. VšĮ Klaipėdos
jūrininkų ligoninės direktorius 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 2-105 „Dėl nuolatinės viešųjų
pirkimų komisijos sudarymo“ sudarė nuolatinę viešųjų pirkimų komisiją pirkimams organizuoti ir
vykdyti. Įsakyme viešųjų pirkimų komisijos nariams nėra nustatyta prievolė teikti privačių interesų
deklaracijas, taip pat nenumatyta, kokiu būdu ši prievolė gali būti kontroliuojama. VšĮ Klaipėdos
jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-548 patvirtintame Viešųjų
pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas“ nebuvo koreguotas atsižvelgiant
į Įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo nuo 2018 m. sausio 1 d..
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2-137 „Dėl
viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašo patvirtinimo“ patvirtino sąrašą darbuotojų, kurie skiriami viešųjų
pirkimų iniciatoriais. Įsakyme nustatytas įpareigojimas pirkimų iniciatoriams pateikti deklaracijas bei
šių deklaracijų pateikimo kontrolės būdas.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės (toliau- KJL) veikloje buvo užfiksuoti Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimai.
Nedeklaruojant visų duomenų, kuriuos Įstatymas įpareigoja deklaruoti, egzistuoja
korupcijos rizika, nes apie galimus interesų konfliktus neinformuojami vadovai, visuomenė.
PASIŪLYMAI:
1. Patvirtinus nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos narių, taip pat asmenų, perkančiosios
organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujančių ekspertų sąrašus, įsakymu nustatyti prievolę viešųjų pirkimų komisijos nariams bei
asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų
pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams privačių interesų deklaraciją pateikti
elektroninėmis priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo viešojo pirkimo
procedūros pradžios.
2. Įsakymu nustatyti, kokiu būdu Pirmame punkte įvardintų asmenų prievolė deklaruoti
privačius interesus gali būti kontroliuojama (pvz., atsakingam asmeniui pateikiant atspausdintą
pateiktą deklaraciją arba atsakingam asmeniui patikrinus duomenis prieš viešą pirkimą);
3. Koreguoti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. 2-548 patvirtintą Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašą“
atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo nuo 2018 m. sausio 1 d..
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9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti,
kaip nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų
interesų konfliktų valdymo srityje.
Kontrolė interesų konfliktų valdymo srityje ligoninėje užtikrinama šiais būdais:
2 lentelė. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės kontrolės įgyvendinimas konfliktų valdymo srityje.
Taikoma /
Netaikoma
Taikoma

Nr.

Kontrolės forma / priemonės*

1.

Patvirtintas sąrašas pareigybių,
kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus

Taikoma

2.

Paskirtas asmuo, atsakingas už
Deklaracijų
kontrolę
ir
konsultavimą
Yra sudaryta pastovi viešųjų
pirkimų komisija

Taikoma

Įsakymu nustatyta prievolė
pastovios
viešųjų
pirkimų
komisijos nariams deklaruoti
privačius interesus

Netaikoma

Komisijos pirmininkas yra
pateikęs viešųjų ir +privačių
interesų derinimo deklaraciją**
Komisijos nariai yra pateikę
viešųjų ir privačių interesų
derinimo deklaracijas**

Taikoma

Deklaracija pateikta 2019-04-12

Taikoma

Komisijos narių pateiktos deklaracijos:
Algirdo Liutkaus deklaracija pateikta
2019-04-12;
Aidos Smagurienės deklaracija pateikta
2019-04-11;
Daivos Pranckuvienės deklaracija
pateikta 2019-03-04;
Birutės
Navickienės
deklaracija
pateikta 2018-04-03;
Dovilės Čemertinienės deklaracija
pateikta 2018-03-15;
Ivetos Barauskienės deklaracija pateikta
2018-03-15;
Diana
Kuzmarskienė,
deklaracija
pateikta 2019-04-11

Komisijos nariai yra nuolat
informuojami
apie pareigą

Taikoma

Ši pareiga nuolat primenama prieš
posėdžius

3.

4.

5.

6.

7.

Komentaras
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyr.
gydytojo 2012 -08-28 įsakymas Nr. 2530
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyr.
gydytojo 2012 -08-28 įsakymas Nr. 2530
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
direktoriaus 2019-02-18 įsakymas Nr.
2-105 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų
komisijos sudarymo“;
Nenustatyta
prievolė
įsigaliojus
Įstatymo nuostatoms dėl privačių
interesų deklaravimo nuo 2018 m. sausio
1 d.
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nusišalinti
esant
interesų konfliktui

galimam

9.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
Per analizuojamąjį laikotarpį 2019-01-01 – 2019-09-30 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo
apibrėžti. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus įsakymu nėra nustatyta prievolė viešųjų
pirkimų komisijos nariams bei asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti
supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams privačių
interesų deklaraciją pateikti elektroninėmis priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki
dalyvavimo viešojo pirkimo procedūros pradžios. Taip pat Įsakymu nenustatyta, kokiu būdu aukščiau
įvardintų asmenų prievolė deklaruoti privačius interesus gali būti kontroliuojama (pvz., atsakingam
asmeniui patikrinus duomenis VTEK tinklalapyje prieš viešą pirkimą);
Nepakoreguotas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. 2-548 patvirtintas Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos
aprašas“ atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo nuo 2018 m. sausio 1
d...
9.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei (jos struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui)
nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas
teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti
teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir
priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.
9.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
9.6. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su
interesų konfliktų valdymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo
derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
9.7. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su
įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina
valstybės ar tarnybos paslaptimi.
9.8. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos
rizikos analizės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.
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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VšĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE,
INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYJE
PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas4
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /
Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

Taip /
Ne

Komentaras

Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio,
tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė
(drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, dėl interesų konflikto įstaigoje (pvz.: teisėsaugos
institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės
kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito
išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?

Taip

Atliktas VTEK tyrimas

1.2.

Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti
faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).

Taip

VTEK puslapyje pateikti sprendimai

1.3.

Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti
(taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus,
susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?

- Ne

Įstaigos darbuotojams sudarytos galimybės kreiptis ir
informuoti įstaigos vadovus apie galimus korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų,
įstaigoje faktus, susijusius su interesų konfliktų valdymu.

1.
1.1.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
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Pranešimų negauta.
1.4.

1.5.

Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių
teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė
prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą
atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).

Taip

Atliktas VTEK tyrimas

Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės
sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1
klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).

Taip

Numatytas priemonių planas

2.

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas

3.

Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo
tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti

3.1.

3.1.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su
interesų konfliktų valdymu įstaigoje

Ar įstaiga priėmė interesų konflikto valdymui reikalingus teisės aktus (įstaigos padalinių
nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar
nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius,
funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?

Taip

Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?

Taip

Ar priimant įstaigos interesų konflikto valdymo srities teisės aktus, reglamentuojančius
atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus
įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?

Taip

Ar įstaigos priimtuose interesų konfliktų valdymo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų
darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir
funkcijoms įgyvendinti?

Taip

Ar įstaigos priimti interesų konfliktų valdymo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų
darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?

Taip
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Ar įstaigos priimti interesų konfliktų valdymo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų
(komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.)
procedūras?

Taip

3.5.1.

Ar yra vykdoma interesų konfliktų kontrolė?

Taip

3.5.1.

Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant interesų konfliktų
valdymo srities kontrolę?

3.5.

1.Asmenys, nedeklaravę ar neteisingai deklaravę privačius
interesus, trūkumus ištaisė.
2. Numatyta įgyvendinti pasiūlymus::

Ne

3.7.

Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?
Taip

2.1.Patvirtinus nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos narių, taip
pat asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti
supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujančių ekspertų sąrašus, įsakymu nustatyti prievolę
viešųjų pirkimų komisijos nariams bei asmenims, perkančiosios
organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus
pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems
ekspertams privačių interesų deklaraciją pateikti elektroninėmis
priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo
viešojo pirkimo procedūros pradžios.
2.2.Įsakymu nustatyti, kokiu būdu Pirmame punkte įvardintų
asmenų prievolė deklaruoti
privačius interesus gali būti kontroliuojama (pvz., atsakingam
asmeniui pateikiant atspausdintą pateiktą deklaraciją arba
atsakingam asmeniui patikrinus duomenis prieš viešą pirkimą);
2.3.Koreguoti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus
2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. 2-548 patvirtintą Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir
sutarčių kontrolės tvarkos aprašą“ atsižvelgiant į Įstatymo
nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo nuo 2018 m. sausio
1 d..

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės „Darbuotojų elgesio
kodeksas“, patvirtintas 2014-05-26 direktoriaus įsakymu Nr.
2-356
(http://www.jurlig.lt/veikla/darbuotoju-elgesiokodeksas/);
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3.7.1.

Pranešimus ar informaciją apie darbuotojų elgesį, kuriuo
galėjo būti pažeistas ar galimai pažeistas Elgesio kodeksas
(toliau – Etikos pažeidimas), tiria Ligoninės vadovo įsakymu
paskirta Ligoninės darbuotojų Medicinos etikos komisija
(toliau – Etikos komisija);

Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?

Etikos komisija:
-vykdo Etikos Kodekso pažeidimų prevenciją;
-konsultuoja darbuotojus Kodekso taikymo klausimais;
-atlieka skundų, pranešimų, pareiškimų ir/ar kitos
informacijos tyrimą ir teikia išvadas Ligoninės apie
darbuotojo padarytą arba galimai padarytą Etikos kodekso
pažeidimą.

Taip

-turi teisę gauti dokumentus ir/ar kitą informaciją reikalingą
Etikos pažeidimui tirti arba turi teisę kreiptis į atitinkamas
institucijas dėl reikiamos informacijos gavimo. Darbuotojai
privalo vykdyti teisėtus Etikos komisijos pavedimus.
- nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi paciento ar kito
asmens skundą/prašymą, darbuotojos tarnybinį pranešimą,
skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar
kitokią informaciją apie darbuotojo galimai padarytą Etikos
pažeidimą.
-išnagrinėja pateiktą medžiagą, dėl padaryto ar galimai
padaryto darbuotojo Etikos pažeidimo, ir sprendimą pateikia
Ligoninės vadovui, kuris, sutinkamai su Lietuvos
Respublikos Darbo kodekso nuostatomis, priima sprendimą
dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo arba neatlikimo.

3.8.

Ar interesų konfliktų valdymo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?

Taip
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3.8.1.

Ar vykdomas nustatytų interesų konfliktų valdymo srities teisinio reglamentavimo spragų ar
kolizijų taisymas?

3.8.2

Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys interesų konfliktų valdymą?

Taip

Taip

3.8.3.

Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?

4.

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu
ar apribojimu.

5.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo

Taip

Žr. 3.5.1 punktą.
1.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Darbuotojų elgesio
kodeksas, patvirtintas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės
direktoriaus 2014-05-26 įsakymu Nr. 2-356;
2.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2018-03-14
įsakymas Nr. 2- 137 „Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašo
patvirtinimo“;
3.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2017-01-27
įsakymas Nr. 2-53 „Dėl
nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
4.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2019-02-18
įsakymas Nr. 2-105 „Dėl
nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
5.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Vyriausiojo gydytojo 201208-28 įsakymas Nr. 2-530 „Dėl privalomo privačių interesų
deklaracijų pildymo tikslinimo ir pateikimo ir tai
kontroliuojančio asmens paskyrimo“;

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2012-08-28
įsakyme Nr. 2-530„Dėl privačių interesų deklaravimo“;

Nėra susiję su interesų konfliktų valdymu įstaigoje.

5.1.

Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su interesų konfliktų
valdymu, poveikio korupcijos mastui vertinimas?

Ne

5.2.

Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo , įsigaliojusio nuo 2018-01-01,
reikalavimų įgyvendinimą?

Ne
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5.4.

Ar įstaigos interesų konfliktų valdymo srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus
galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų
kompetencija?

6.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija

7.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų

7.1.

Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos
analizės interesų konfliktų valdymo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?

7.2.

Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės interesų konfliktų valdymo srityje
nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą

Taip

Nėra susiję su interesų konfliktų valdymu įstaigoje.

Ne

STT rekomendacijų ir pasiūlymų nepateikė.

Ne

Korupcijos rizikos analizė interesų konfliktų valdymo srityje
nebuvo atliekama ir korupcijos rizikos veiksnių nebuvo
nustatyta..

Ilona Bumblienė
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