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TEIKIMAS
DĖL 2021-08-12 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
POTVARKIO NR. PP-47 PANAIKINIMO
Plungės rajono savivaldybės meras 2021-08-12 potvarkiu Nr. PP-47 „Dėl Remigijaus
Mažeikos pavedimo laikinai eiti viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus
pareigas“ (toliau – Potvarkis) pavedė viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės (toliau
– Ligoninė) medicinos auditoriui Remigijui Mažeikai laikinai eiti Ligoninės direktoriaus pareigas
nuo 2021 m. rugpjūčio 17 d ir sudaryti su Remigijumi Mažeika terminuotą darbo sutartį nuo 2021 m.
rugpjūčio 17 d. iki kol konkurso tvarka bus paskirtas direktorius.
Vykdant Plungės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracinę priežiūrą
nustatyta, kad Reglamentas neatitinka kai kurių Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo ir Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad
„rašytinio prašymo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenis, kuriuos
rengiamasi skirti į <...> valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ar
savivaldybių įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam
kitame struktūriniame padalinyje), <...> valstybės ar savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Valstybės
ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei
nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų
susirinkime, taip pat akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių vienai ar kelioms
savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame
akcininkų susirinkime, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, pateikimas yra privalomas. Prašymą
pateikti informaciją pasirašo į pareigas asmenį skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo. <...>.
Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018-12-04 nutartimi civ. b. Nr. 3K-3-460-421/2018 yra
išaiškinęs, kad sąvoka „laikinai einantis vadovo pareigas“ gali reikšti dvi skirtingas teisines situacijas.
Pirmoji – tai neapibrėžto ar apibrėžto termino valdymo organo pareigų atlikimo atvejis, kai laikinai
einantis pareigas vadovas yra pagal galiojančią tvarką paskiriamas kompetentingų bendrovės organų,
kol bus surastas tinkamos kompetencijos ir gebėjimų kandidatas į vadovo pareigas ar pan. Šiuo atveju
laikinas pareigų ėjimas reiškia tik vadovo veiklos termino išankstinį neapibrėžtumą ar trumpumą.
Antroji – kai yra paskirtas nuolatinis bendrovės vadovas, tačiau dėl tam tikrų objektyvių priežasčių
(laikinas nedarbingumas, komandiruotė, atostogos ir pan.) jis laikinai negali atlikti vadovo funkcijų.
Šiuo atveju juridinio asmens vadovas išleidžia įsakymą pavesti laikinai eiti vadovo pareigas
darbuotojui bei išduoda jam įgaliojimą veikti vadovo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
Pirmuoju atveju laikinai paskirtasis vadovas yra valdymo organas, o antruoju – jis tik tikrojo
vadovo įgaliotinis.
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Potvarkiu paskirtas laikinasis Ligoninės vadovas laikomas Ligoninės vadovas pilna apimtimi,
su visomis vadovui kylančiomis teisėmis ir pareigomis, nes yra paskirtas kompetentingo organo
sprendimu (mero potvarkiu) ir jis neatlieka vadovo pavadavimo funkcijų, o tampa vienasmeniu
Ligoninės vadovu, kad ir laikinu, pilna apimtimi. Atsižvelgiant į tai, priimant Potvarkį buvo
reikalinga išpildyti Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies reikalavimą.
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnis reglamentuoja
vidaus audito tarnybos, vidaus audito tarnybos vadovo ir vidaus auditoriaus nepriklausomumo
principo užtikrinimą. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus
auditoriai negali dalyvauti valdant viešąjį juridinį asmenį ir (arba) jam pavaldžius ir (arba)
atskaitingus viešuosius juridinius asmenis.
Potvarkiu paskirtas Ligoninės vadovas eina medicinos auditoriaus pareigas. Ši pareigybė
priskiriama auditoriams tik siauresne (medicinine) apimtimi. Medicinos auditorius siekia užtikrinti
sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę. Šiai
pareigybei, kaip ir kitiems auditoriaus svarbus nepriklausomumo principas. Viena ir
nepriklausomumo užtikrinimo priemonių - teisės skirti auditorių į viešojo juridinio asmens valdymo
organus apribojimas.
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas nustato, jog vietos savivalda, be kitų
principų, yra grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principu. Tai reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų
ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi,
s i ū l a u panaikinti Plungės rajono savivaldybės mero 2021-08-12 potvarkį Nr. PP-47 „Dėl
Remigijaus Mažeikos pavedimo laikinai eiti viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės
direktoriaus pareigas“ ir gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą informaciją bei įvertinus
medicinos auditoriaus nepriklausomumo principo užtikrinimą iš naujo įvertinti ir svarstyti Remigijui
Mažeikos skyrimo laikinu Ligoninės direktoriumi klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi būti apsvarstytas per 5 darbo dienas,
nuo teikimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos
posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto prašymas šį terminą pratęsti. Prašymas nustatyti kitą teikimo įvykdymo terminą turi būti
motyvuotas ir pagrįstas.
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