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VYRIAUSIOJITARNYBINES ETIKOS KOMISIJA

SPRENDIMAS
DJEL.GEDIMINO ABECLUNO
2014 m. geguzes 13 d. Nr. KS-47

Vilnius
Vyriausioji tamybines etikos komisija (toliau - Komisija): Komisijos nare, eiiianti
Komisijos pirmininko pareigas Grazina Inibrasiene, nariai Dalia Paulauskaite, Deivydas

Rimkevi5ius ir Elena Vaitiekiene, jvertinusi K?stuCio Mazurkevi&aus prane^im?} del V§[ Kauno
klinikines ligonines (toliau - ligonine) direktoriaus Gedimino Abeciuno elgesio atitikties
Lietuvos Respublikos viesiyi} ir privaciq interest derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo
(toliau - {statymas) nuostatoms,
n u s t a t c:

PramShno esmd
PraneSime nurodoma, kad 2014 m. vasario 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko
konkursas Vsf Kauno klinikines ligonines direktoriaus vietai uzimti. PraneSejas teigia, kad
laikinasis ligonines vadovas G Abeciunas su vairuotoju konkurso iSvakarese tamybiniu

automobiliu atvyko j Vilnhj ir apsistojo viesbutyje, o u2 suleiktas apgyvendinimo paslaugas
galimai buvo apmoketa ligonines l6§omis.

K. Mazurkevifiius taip pat nurodo, kad konkurso dokumentai turejo buti pateikti iki 2014
m. sausio 13 d. Viena i§ konkurso u2duo5iij buvo ligonines veiklos programos parengimas ir
pristatymas. PraneSejas tik prieg pat konkurs^ suzinoj^s, kad ligonines struktura, paskelbta
internetineje ligonines svetaineje, yra pasenusi, o ji buvo vienas is pagrindij rengiant veiklos
program^, Konkurse dalyvavo 6 pretendentai, iS kurii] 4 buvo ligonines darbuotojai, turej?
atnaujint^ informacijq ir galej$ ja laisvai disponuoti, tuo tarpu K. Mazurkevicius ir dar vienas
konkurso dalyvis galejo remtis tik viesai paskelbta nebegaliojanCia informacija. K.
Mazurkeviciaus teigimu, G. Abeciunas, kaip laikinas ligonines vadovas, buvo suinteresuotas
viesai neskelbti atnaujintos ligonines strukturos, nes pats dalyvavo konkurse direktoriaus vietai
uftmti.

Nagrindjimo dalykas
Komisija sprendzia, ar Gedimino AbeciQno elgesys, jam galimai naudojantis valstyb6s
valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, taip pat ir informacija, gauta atliekant tamybines pareigas,
asmeniniams tikslams, gali btiti vertinamas kaip (statymo 3 straipsnio I dalies 1, 2, 3 ir 6 punktij
bei 13 straipsnio 2 dalies nuostatq pa^eidimas.

Nmtafytos faktitHis aplinkyb&s
1. G. Abeciunas ir ligonines vairuotojas A. Grigauskas 2014 m. vasario 3 d. 7 val.
isvyko j Vilnii} tarnybiniu automobiliu „Renault Espace" (valst. Nr. GHH-261).

2. Vg| Kauno klinikines ligonines Medicinos auditore V. Vinickiene rastu nurode,
kad 2014 m. vasario 3 d. po pietq Santariskese susitiko su G. Abeciunu del pacientes skundo

u

nagrinejimo dolcumentij. Aptarus jij turinj, G. Abeciunas nurod^s parengti trukstamus
dokumentus ir-kit^ dien^ perduoti juos ligonines vairuotojui A, Grigauskui.
3. G, Abeciunas ir A. Grigauskas 2014 m. vasario 3 d. apsistojo viesbutyje „Arlis
centrum hotels1', Uz nalcvyn? sumoketa 517,92 Lt G. Abeciuno mokejimo kortele. Ligonines vyr.
finansininke patvirtino, kad Hgonine negavusi jokiij s^skaitq-faktunj ir neatlikusi jokii)
mokejimq uz minetas viegbucio apgyvendinimo paslaugas.
4. Keliones lapuose nurodyta, kad A. Grigauskas 2014 m. vasario 4 d. 9 val. i§vyko

is Vilniaus.
5. DAB ^an&i} autoservisas ir Ko" pateiktame defekti} akte bei s^skaitoje-fakturoje
nurodyta, kad tarnybinis automobilis „Renault Espace" (valst. Nr. GHH 261) 2014 m. vasario 4
d. buvo remontuojamas Kranto al. 4, Kaune.

6. Sveikatos apsaugos ministro jsakymu G. AbedGnui 2014 m. vasario 4 d. buvo
suteiktos kasmetines atostogos.

7. 2014 m. vasario 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko konkursas VSJ Kauno
klinikines ligonines direktoriaus pareigoms eiti.
8. 2013 m, birZelio 19 d. Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus
jsakymu Nr. A-1842 „Del viesosios jstaigos Kauno klinikines ligonines valdymo strukturos
patvirtinimo" buvo pakeista ligpnines struktura. §is sprendimas su priedais publikuojamas
Kauno miesto savivaldybes svetaineje.
9. Ligonines direktoriaus pavaduotojas A, Janulionis 2014 m. balandzio 16 d. rastu
nurode, kad K. MazurkeviCius nuo 2013 m. lapkriCio iki 2014 m. vasario nebuvo kreip^sis del
infonnacijos apie ligonines struktOrq nei pa§tu, nei el. pastu, nei asmeniSkai.

Gedimino Abeciuno paaiskininias
G. Abeciunas paaiskina, kad 2014 m. vasario 3 d. su vairuotoju A. Grigausku tamybiniu

automobiliu j Vilniq vyko darbo metu ir tarnybiniais reikalais, nes Vilniuje buvo numatyti
susitikimai ligonines veiklos klausimais. Teigia, kad jam ir kitiems vadovaujan&as pareigas

einantiems ligonines darbuotojams j Vilniij vykti tenka da5;nai, nes ligonines savininko teises
valstybe jgyvendina per Vilniuje jsikurusiq Sveikatos apsaugos ministerijq.
Nurodo, kad uz savo ir vairuotojo nakvyn^ viesbutyje sumok^j^s pats, nes vairuotojas i§
anksto to nebuvo planav?s. Konkurso dien^ (2014 m. vasario 4 d.) buv?s kasmetinese atostogose,

tad tiek j konkursq, tiek iS jo atgal j Kaun^ vyk^s be vairuotojo A, Grigausko ir ne tamybiniu
automobiliu. Teige, kad A. Grigauskas, tos dienos rytq j ligonin^ pristat^s reikiamus dokumentus,
tarnybin] automobilj nuve2e remontuoti.
Pamini, kad ligonines valdymo struktura buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus jsakymu ir vieSai skelbiama savivaldybes bei ligonines internetinese
svetainese. Teige neabejojantis., kad K. Mazurkevi£iui paprafiius, jam visi dokumentai butq buv?
pateikti, taCiau jokio raSytinio ar zodinio kreipimosi negavusi nei Kauno miesto savivaldybe, nei
ligonine.
Komisijos 2014 m. geguzes 13 d. posedyje G. Abeciunas pakartojo savo paaiiikinime
pateiktus argumentus.

Telsinis veikos vertinimas ir mofyvai
Asmenys, dirbantys valstybineje tarnyboje, tarnybines pareigas privalo atlikti nesaiigkai,

tinkamai ir objektyviai, leises aktij nustatyta tvarka ir priemonSmis vengti interesij konflikto ir
elgtis taipj kad net nekiltij abejonii}, kad toks konfliktas yra (Jstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2

punktai).
jstatymas draudzia valstybineje lamyboje dirbanciam asmeniui naudotis pareigomis
asmeninei naudai gauti bei jpareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybes ar

savivaldybiq valdomu turtu ne tamybiaei veiklai (Jstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai).
Asmeniui, dirban&am valstybineje tarayboje, draud^iama savo ar jam artimij asmeni}

priva5iij interesq naudai naudotis ir leisti naudotis informacija, kuri^ jis jgijo eidamas pareigas,
kitokia tvarka ir apimtimi, negu nustato jstatymai ar kiti teises aktai (Jstatymo 13 straipsnio 2
dalis).
Atsizvelgdama j tyrimo metu surinktus duomenis, Komisija neturi pagrindo teigti, kad G.
Abeciunas naudojosi valstybes valdomu turtu ne tamybinei veiklai, nes konkurso j ligonines
direktoriaus pareigas dienq G. Abeciunas pasinaudoti tarnybiniu automobiliu neturejo objektyviq

galimybii), o V5J Kauno klinikine ligonine neapmokejo vie§bu6io suteiktq apgyvendinimo
paslaugij.
Komisijos vertinimu, taip pat nepagrjstos ir abejones, es^ G. Abeciunas siekdamas
asmenines naudos nepaskelbe naujos ligonines strukturos ir taip pakenke konkufentams j Vs[

Kauno klinikines ligonines direktoriaus pareigas. Vienareiksmiskai teigti, kad G. Abeciunas
pasinaudojo tamybos metu suzinota informacija asmeninei naudai gauti, negalima, nes ji buvo
yiesai prieinama Kauno miesto savivaldybes tinklalapyje. Duomenif, kad G Abeciunas
s^monin'gai informacijf} slepe arba butif galej^s nuslepti, Komisija neturi.

Vyriausioji tamybines etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viesiyij ir
privacii} interest} derinimo valstybineje tamyboje jstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos js'tatymo 29 straipsnio 1 dalies 3
punktu,
nusprendc:
1. VSJ Kauno klinikines ligonines direktorius Gediminas Abeciunas, naudodamasis
tarnybiniu automobiliu tamybos reikmems, pats sumokedamas uz nakvyn$ vieSbutyje bei
nesinaudodamas tamybos metu jgyta informacija savo naudai, VieSiyij ir privacii} interest
derinimo valstybineje tamyboje jstatymo nuostaty nepaieide.
2. Sprendimo kopijas igsiijsti K^stuciui Mazurkeviciui, Kauno klinikines ligonines
direktoriui Gediminui Abeciunui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui

Povilui Andriukaiciui.
3. Sprendim^ paskelbti intemeto svetaineje wv>,w,vtek.lt

4. Sprendimas gali buti skund^iamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per
vien^ menesj nuo sprendimo paskelbimo arba jo jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Komisijos nare,
einanti Komisijos pirmininko pareigas
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