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VYRIAUS10JI TARNYBINES ETIKOS KOMISUA
SPRENDIMAS
DELALGIMANTO UAUSfeDO
2014 m. rugsejo 30 d. Nr. KS-101

Vilnius
Vyriausioji tarnybines etikos komisija (toliau - Komisija): Komisijos nare, einanti Komisijos
pirmininko pareigas Gra^ina Imbrasiene, nariai Dalia Paulauskaite, Virginijus Kanapinskas ir Elena
Vaitiekiene, ivertinusi Valstybes kontroles pranesim^ del vieSosios jstaigos RokiSkio psichiatnjos
ligonines (toliau - ir Ligonine) direktoriaus Algimanto Liausedo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos
vieSvyif ir privaSiij interesq derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo (toliau - Jstatymas) nuostatoms,
n u s t a t e:

Pareiskitno esme

Valstybes kontrole Komisijai'nurodo, kad Vs| Rokiskio psichiatrines ligonines direktorius A.
Liausedas 2013 m. gruod&o 30 d. [sakymu skyre darbuotojams vienkartimus priedus prie atlyginimo u2

gruod^io menesf. Vadovaujantis Siuojisakymu vienkartinis priedas (700 Lt) iSmoketas ne tik jstaigos
darbuotojams, bet ir direktoriui.

Atliekant tyrimE* paaiSkejo natijos aplinkybes, kad A. Liausedas su savimi pasirase darbo sutartj
del antraeilin gydytojo psichiatro paireig^, o jo asmcnineje darbo uzmokescio korteleje nurodytas u
papildomas personalinis priedas. Atsifcvelgdama j tai ir vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybines etikos

komisijos jstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Komisija 2014 m. rugpjufiio 5 d. posedyje nusprende pradeti
nauj^ tyrim^ del A. Liausedo elgesio ir prijungti }\ prie jau atliekamo tynmo pagal Valstybes kontroles
praneSim^.

Nagringjimo dalykas
Komisija vertina, ar V5} Rokiskio psichialrijos ligonines direktoriaus Algimanto Liausedo elgesys,
isakymu nustafiius sau vienkartinj bei personalinj priedus ir su savimi sudarius darbo sutartj del antraeilii)
gydytojo psichiatro pareigij, atitinka Jstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punkti) bei 11 straipsnio n dalii} nuostatas.

"Nustatytosfaktrntsaplmkybes
I. Del antraeilhj pareigi}
1) Sveikatos apsaugos mihistras 2003 m. spalio 24 d. su A. Liausedu sudare terminuoti} darbo
sutartj Nr. 39 del VsJ Rokiskio psichialrijos ligonines direktoriaus pareigij, nustatydamas, kad A.
Liausedas eis §ias pareigas iki bus koiikurso budu paskirtas Ligonines direktorius;

2) A. Liausedas 2004 m. vasario 9 d. jsakymu Nr. 11 jpareigojo pavaduotoj^ ugdymui
pasirasyti visus dokumentus. susijusius su jo priemimu j darb^ gydytojo psichiatro pareigoms;

3) direktoriaus pavaduotoja gydymui pasirase 2004 m. vasario 17 d. jsakyrn^ Nr. 12, kuriuo
A. Liausedas priimamas \ Ligonines priverstinai gydonuj pacientij bendro stebejimo sveikatos pneziuros
skyriaus gydytojo psichiatro pareigas,) nustatant 0t5 etato darbo krQvj ir 775 Lt darbo uzmokest!f
4) 2004 m. vasario 17 d. sudaryta darbo sutartis Nr. 1228 del gydytojo psichiatro pareigif,

kuriq. kaip darbdavio atstovas ir kaip darbuotojas pasiraSe pats A, Liausedas,
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5) sveikatos apsaugos ministras 2005 m. vasario 28 d. jsakymu Nr. K-30 skyre A. Liaused^,

laimejusj konkurs?, j VS] RokiSkio psichiatrijos ligonines direktoriaus pareigas penkeriems metams ir
nustatt menesinj tamybinj atlyginimfj bpi 60 proc. priedij;
6) sveikatos apsaugos ministras 2005 m. bir2elio 16 d. rastu nurode neprieStaraujanUs, kad

Vs| Rokiskio psichiatrijos ligonines direktorius A. Liausedas toje pacioje darbovieteje eity papildoraas
gydytojo psichiatro pareigas;
7) A. Liausedo antraeilii} pareigi} darbo sutartis keista ketis kartus. Paskutinis pakeitimas
padarytas 2011 m. rugsejo 28 d. ir pasiraSytas darbdavio atstovo - sveikatos apsaugos ministro.

11. Del vienkartinio priedo

8) Ligonines direktoriaus 2012 m. geguz^s 18 d, jsakymu Nr. 45 patvirtintos VieSosios
istaigos Rokigkio psichiatrijos Ugonipcs darbo apmokejimo tvarkos (toliau - Tvarka) 1.1. punkte
nustatyta, kad Tvarkos nuostatos taikomos tik asmenims, dirbantiems pagal darbo sutart}. Tvarkos 3.2.2.
punkte nurodyta, kad jei sumokejus niimatytas priemokas ir priedus darbo uzmokescio fonde dar lieka
1631}, gali buti skiriamos vienkartines iSmokos jstatymij nustatyti} svenCiq progomis, darbo meti(

jubiliejinii} sukakfiii} progomis, darbuotojui iseinant \ pensij^;
9) Ligonines direktoriaus 2010 m. rugsejo 15 d. jsakymu Nr. 61 sudaryta penkiij nariij
tarifikacine komistja, kurios pinniniokas A. Liausedas. ]sakymu tanfikacme komisija jpareigojama

nustatyti darbuotojams pagrindinj darbo uzmokestj; priedij, priemokq mokejintf* u2 papildomq darbq, uz
padidejusj darbo kruvj; spr^sti klausimus, susijusius su Tvarkoje nurodytij priedvj mokejimu. Nustatyta,
kad tarifikacines komisijos sprendimai tvirtinami direktoriaus jsakymu;

10) Ligonines tarifikacine komisija 2013 m. gruodzio 27 d. posedyje svarste priedif skyiimq
darbuotojams. Darbotvarkeje buvo atskiras klausimas del vienkartinio priedo prie gruodiio raenesio
atiyginimo mokejimo A. Liausedui. A. Liausedas pries svarstant Sj klausim^ nusiSalino. Tanlikacmes
komisijos nare Teises ir personalo skyriaus vedeja pasisakc, kad pnedai darbuotojams gah bun ismoketi
vadovaujantis Tvarkos 3.2.2. punktu, o Si Tvarka yra taikoma asmenims, kune dirba Ligonineje pagal
darbo sutartj. A. Liausedas Ligonineje dirba gydytoju psichiatru pagal darbo sutartj ir yra Ligonines
darbuotojas. Mokant priedus visiems Ligonines darbuotojams, ness* pagrmdo nemoketi priedo A.
Liausedui kaip gydytojui. Tarifikacine komisija vienbalsiai nusprende ismoketi Ligonines darbuotojui A.

Liausedui vienkartinj 700 Lt priedq;
11) tarifikacines komisijos sprendimas buvo patvirtintas 2013 m. gruodzio 30 d.^ Ligonines
direktoriaus jsakymu Nr. 362 „Del vi^nkartinin priedij", kuriuo A. Liausedas paveda Finansq ir apskaitos
skyriui ismoketi Ligonines darbuotojapis vienkartinius 700 Lt priedus prie gruod&o menesio atiyginimo.
Darbuotojams, esantiems vaiko prieziQros atostogose, priedai nemokami.

Ill Del personalinio priedo

12) Lietuvos Respublikos sveikatos prie2iuros jstaigij jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje
nustatyta kad Lietuvos nacionalines Sveikatos sistemos viesujri jstaigii vadovaujanchiji* darbuotojq (t y.
vadovu ir ju pavaduotojq) menesin6 alga susideda is pastoviosios ir kintamosios algos dahq. Sio
straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kintamosios dalies dydis priklauso nuo praejusnj kalendonnuj metij
istaigos veiklos fmansinii} rezultat^ ir nustatomas vieniems metams. Vie$\m (staigq veiklos finansm^
rezultatu vertinimo kiekybiniq ir kpkybinU} rodikliij ir vadovaujancuj darbuotoji} menesines algos
kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprasq tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Visais atvejats
menesines algos kintamosios dalies dydis negali virsyti 40 proc. vadovaujanfiiajam darbuotojui nustatytos
menesines algos pastovios dalies dydzio;
13) sveikatos apsaugos mihistras 2012 m. gegu^es 4 d. jsakymu Nr. K-114 .Del Algimanto

Liausedo menesines algos kintamosios dalies nustatymo" uustate A. Liausedui 40 proc, menesines aigos
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pastoviosios dalies dydzio menesines algos kintam^ dalj;
14) sveikatos apsaugos ministras 2013 m. gegu^es 13 d, jsakymu Nr. K-394 nustate A.
Liausedui nuo 2013 m. gegu^es 2 d. iki 2014 m. balandzio 30 d. (}skaitytinai) 40 proc. menesines algos

pastoviosios dalies dydzio menesines al^os kintam^^ dalj;
15) A. Liausedo, kaip jstaigos direktoriaus, 2013 m. sausio 1 d. - gruodzio 31 d. asmenineje
darbo uimokescio korteleje nurodytasi etatinis darbo uzmokestis, vienkartinis priedas (700 Lt), darbo
uzmokestis uz kasmetines atostogas ir personalinis priedas (40 proc.), Kitij priskaitymij nera,
Algimanlo Uausedo paaiskinimas .
A. Liausedas Komisijai paai§kino, kad, vadovaujantis Ligonines direktoriaus jsakymu bci

Ligonineje galiojaneia darbo apmokejimo tvarka, vienkartiniai priedai prie gmodiio menesio atlyginimo
buvo iSmoketi visiems jstaigos darbuotojams. Nurode, kad jis, turedamas galiojanci<j gydytojo psichiatro
licencij^, eina antraeiles Motenj ir valkij specialaus stebejimo sveikatos prieziuros skyriaus gydytojo
psichiatro pareigas. Atkreipe demesj,;kad minetas vienkartinis priedas jam buvo iSmoketas ne kaip

direktoriui, o kaip Ligonines gydytojui psichiatrui. PaaiSkino, kad Ligonineje yra sudaryta tarifikacine
komisija, kurios kompetencija nustatyti darbuotojams pagrindinj darbo uzmokestj. taip pat priedij ii
priemoki|, nurodytij Tvarkos nuostatose, mokejim^. Pabreze, kad kaip tik tarifikacine komisija misprende

A Liausedui, kaip ir kitiems jstaigos darbuotojams, skirti vienkartinf priedq. Atkreipe demesj, kad
svarstant Sj klausim^ jis nusi§alino. Tarifikaeines komisijos sprendimai tvirtinami direktoriaus jsakymu.
Del personalinio priedo A, Liausedas paaiSkino, kad sveikatos apsaugos ministro jsakymu
Ligonines direktoriui Algimantui Liausedui nustatyta menesines algos pastovioji dalis. Kintamoji
menesines algos dalis yra nustatoma kiekvienais metais priklausomai nuo [staigos veiklos rodiklii} taip pat
sveikatos apsaugos ministro jsakymu. Jam buvo nustatyta 40 proc. menesines algos pastoviosios dahes
dydzio kintamoji menesines algos dalis. Nurode, kad iki menesines algos kintamosios dalies jvedimo
sveikatos apsaugos ministro jsakymu buvo skiriami personaliniai priedai, .todel Ligonines buhaltermeje
programoje, t. y. asmenineje darbo uzmokesCio korteleje, kintamoji menesines algos dalis ir liko jvardyta
kaip personalinis priedas, tadiau faktiskai joks personalinis priedas jam nera mokamas.
A. Liausedas nurode, kad 2003 m. spaiio 24 d. tapo Ligonines direktoriumi. Kadangi Ligonineje

trQksta gydytojq psichiatrq, o esamiems tenka didelis darbo kruvis, jis jsidarbin^s jstaigoje gydytoju
psichiatru pagal antr^ darbo sutartj. Sveikatos apsaugos ministerija tarn nepriegtaravo. Teige, kad Vs\
RokiSkio psicbiatrijos ligonines Jstatu6se nebuvo reglamentuotas klausimas del yadovo darbo sutarties
sudarymo papildomam darbui, o jstatuose §i funkcija nebuvo priskirta ir steigejo Sveikatos apsaugos

ministerijos kompetencijai. Paai§kino,;kad jsakymu jgaliojo Ligonines pavaduotoj^ gydymui pasirasyti
visus dokumentus, susijusius su jo priemimu j antraeiles pareigas, Pavaduotoja pasirase jsakym^ del

priemimo j darbq bei velesnj. jsakym^ del darbo sutarties s^lygi} keitimo. Teige, kad uz tinkamq darbo
sutarCiij su Ligonines darbuotojais jformimm^ ir pasiragymq buvo atsakinga personalo inspektore, taCiau
visgi sutartyje buvo jrasyti du jo parasai. Atkreipe demesj, kad velesni darbo sutarties pakeitimai buvo
forminami tinkamai.
2014 m. rugsejo 30 d. posSdyje A. Liausedas Komisijai paaiSkino, kad vienkartinis priedas uz
gruodzio menesj nebuvo skirtas skatinimo tikslams. Jis apskaiciuotas taikant matematines ibrmules.
Kiekvienais metais sudaromas ligonines biud^etas ir nuslaiomi mokami atlyginimai. Praejusiais metais
nustatant biudzetq skai^iavimams taikytas koeficientas 0,89, atsizvelgiant j su Ligoniq kasomis sudarytas
sutartis. Gruodzio pradzioje koeficientas buvo padidintas iki 0,92. Susidarius skirtumui buvo gauta
neplanuott4 pajamq, kurias reikejo skybiai panaudoti, nes Ligonine yra ne pelno siekianti organizacija.
Ligonine skolij neturejo, todel daij pinigij skyre vienodiems priedams visiems darbuotojams.
Teismis veikos vertinimas ir motyvai
Asmenys, dirbantys valstybineje tamyboje, tarnybines pareigas privalo atlikti nesaiiskai, tinkamai
ir objektyviai, teises aktq nustatyta tvarka ir priemonemis vengti interesi] konflikto ir elgtis taip, kad net

nekiluj abejoniij, kad toks konfiiktas yra (Jstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Jstatymas draud&a
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valstybineje tarnyboje dirban5iam asmeniui naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti Qstatymo 3
straipsnio 1 dalies 3 punktas). ^
Asmeniui, dirban&am valstybineje tarnyboje, draudziama dalyvauti rengiant, svarstanl ar pmniant

sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesi} konflikt^ ({statymo 11 straipsnio 1
dalis) Vadovaudamasis Jstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, valstybineje tarnyboje dirbantis
asmuo privalo prie§ klausimo, kuris kelia interest konfliktq, nagrinejimo procedure informuoti savo
tiesiogini vadov^ ar institucijos vadovo fgaliot^ atstov^ bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo
rengimo, svarstymo ar priemimo proceduroje, apie esamq interes^ konfliktq ir nusisalmti nuo dalyvavmio
tolesneje proceduroje. NusiSalinimas tufet^ buti isreikstas ai§kiais veiksmais ir tinkamai [fomiintas.
Komisija tyrimo metu nustate, kad A. Liausedas pats su savimi sudare darbo sutartj del antraeilii}
pydytoio psichiatro pareigq. Iki giol buvo padaryti keturi sios darbo sutarties pakeilimai, paskutmysis
pasirasytas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsejo 28 d. Komisija kritigkai vertina A. Liausedo
paaiskinimus, esq. niekur nebuvo reglamentuota, kaip Ligonineje turetij buti jformmama direktoriaus
antraeiliu pareigq darbo sutartis, ir neva darbo sutart[ pats su savimi buvo priverstas pasiraSyti del
Ligonines darbuotoji* kaltes. Komisija pastebi, kad sleig^jas Sveikatos apsaugos mmtsterija sutikimtj A.
Liausedui sudaryti darbo sutartj del anfraeiliii pareigij dave po darbo sutarties sudarymo praejus daugiau
nei metams. Taip pat Komisija atkreipia demesj \ abejotin^ 2007 m. geguzes 1 d. darbo sutarties pakeitinicj:
kaip si pakeitimq. patvirtinan6ios salys - tiek darbdavio atstovas, tick darbuotojas - velgi jyardytas A.
Liausedas, taciau paraSai akivaizd^iai yra skirtingu asmem}. Komisijos nuomone, neimanomas A. Liausedo
obiektyvumas ir nesaliskumas rengiant.! svarstant ir sprendziant klausimus, susijusius su jo, kaip gydytojo
psichiatro, darbo sutarties sudarymu, todel A. Liausedas privalejo nusisalmti Taciau Komisija,
atsifcvelgdama, kad darbo sutartis buvo sudaryta pries 10 meU]} o darbo sutarties paskutmieji pakeitimai
padaryti laikantis teises aktq nuostat\j, bei vadovaudamast [statymo 22 straipsnio 4 dahmi, kurioje
nustatytas treji} meti} senaties terminus nuo galimai teises aktus pazeidzianSios veikos padarymo, si£}
tyrimo del A. Liausedo dalj nutraukia.
15 tyrimo metu surinkti} duotpenq matyti, kad A. Liausedas pasiraSe jsakym^ del vienkartimo

priedo (700 Lt) skyrimo Ligonines darbuotojams. Atsizvelgdama \ auksciau minfet^ |statymo 3 stiaipsmo 1
dalies 1 ir 2 punktij nuostatfj, Komisija vertina ne formali^ pus? - dokumenti} pasiraSymq, o tai, ar .
Liausedas emesi veiksmij vengti intaresi} konflikto. VgJ Rokiskio psichiatrijos ligonines darbuotojij
paarindini darbo uzmokestj, priedus bei priemokas jgahota nustatyti Ligonm6s tanfikacme koimsya.
Tyrimo metu nustatyta, kad A. Liausedas tarifikacines komisijos posedzio metu pne§ svarstant klausim^
d6l vienkartinio priedo jam skyrimo' pareiske nusigalinim^, kuris uzfiksuotas ir posedzio protokole.
Tolesneje svarstymo bei sprendimo proceduroje A. Liausedas nedalyvavo. Komisijos vertimmu, svarbu
tai kad isakymu vienodo dydzio priedas buvo skirtas visiems jstaigos darbuotojams, o A. Liausedas,
nusisalindamas sprendziant klausim^ del priedo jam paciam skyrimo, emesi priemoniij isvengti interest
konflikto, todel Komisija nejzvelgia, kad A. Liausedo veika buUj buv?s padarytas jstatymo 3 straipsnio 1
dalies 1 ir 2 punktij bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalii} nuostati} pa^eidimas.
Komisijos vertinimu, A. Liausedo asmenineje darbo uzmokeseio korteleje nurodytas personalints
priedas yra tapatus menesines algos pastoviosios dalies dydzio menesines algos kintamajai dahai, kun£}
kiekvienais metais, vadovaudamasis teises akti} nustatyta tvarka, nustato sveikatos apsaugos mimstras,

atsizvelgdamas } kiekybinius bei kokybinius Ligonines veiklos rodiklius. Todel darytina pagrjsta isyada,
kad A. Liausedas nesprende klausimij, susijusii} su kintamosios dalies nustatymu ir skynmu jam paciam,
o asmenineje A. Liausedo darbo uzmokeseio korteleje pateikta informacija yra klaidmanti del Ligonines
buhalterines sistemos netikslaus pritaikymo prie naujos darbo u^mokesfiio apskaiciavimo tvarkos iv
apskaitos. Atsizvelgdama I tai Komisija mano, kad A. Liausedas Istatymo nuostatq smo atveju nepazeide.
Vyriausioji tamybines etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vieSiy^ ir privacii[
interesu derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respubh os
Vyriausiosios tamybines etikos komisijos jstatymo 29 straipsnio 1 dahes 3^6 punktais bei 4 dalies I n ^
punktais,
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nusprcnde:

1. Su^jus trej^ metq senaties t^rminui nuo VsJ Rokiskio psichiatrijos ligonines direktoriaus A.
Liausedo darbo sutarties del antraeiliij gydytojo psichiatro pareigi4 pasirasymo, tyrimo del jo elgesio

atitikties Viesiyij ir priva6i\} interesij derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo 3 straipsnio 1 dalies I ir 2
punktij bei 11 straipsnio 1 ir 2 daliq nuostatoms dalj nutraukti.
2. V§J Rokigkio psichiatrijos ligonines direktorius A. Liausedas nesprende klausimi^ del jo paties
personalinio priedo nustatymo, o Ligonines tarifikactnei komisijai sprend^iant klausimj} del vienkartiniq

priedi} skyrimo jam kaip ir visiems darkuotojams pareiSke nusisalinim^, todel Viegqjq ir privaSiq interesi}
derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo nuostatii nepazeide.

3. Sprendimo kopijas iSsiijsti Lietuvos Respublikos valstybes kontrolei, VSJ Rokiskio psichiatrijos
ligonines direktoriui Algimantui Liausedui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrei
Rimantei Salaseviciutei.
4. Sprendim^paskelbti interneto svetaineje mvw.vtekM
5. Sprendimas gali buti skundftamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vien^
menesj nuo sprendimo paskelbimo arbd jo jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Komisijos nare,
Grazina Imbrasiene

einanti Komisijos ptrmininko paretgas
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