
 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

FRAKCIJA 
 

Danės g. 17, LT-91502 Klaipėda,  el.p.: Aidas.Kaveckis@klaipeda.lt 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2020-04-29 

Klaipėdos miesto savivaldybės merui 

p. Vytautui Grubliauskui 

 

Šis raštas siunčiamas el. paštu: meras@klaipeda.lt 
 

 

DĖL SUSIDARIUSIOS SITUACIJOS VŠĮ „KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ“ IR 

VYRIAUSIOJO GYDYTOJO HABIL. DR. PROFESORIAUS VINSO JANUŠONIO NUŠALINIMO 

NUO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGŲ  

 

Gerb. mere,  

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 

frakcijos (toliau – TS-LKD frakcija) nariai šiuo raštu kreipiasi į Jus dėl susidariusios situacijos 

VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“ (toliau – KUL) ir vyriausiojo gydytojo habil. dr. 

profesoriaus Vinso Janušonio nušalinimo nuo vyriausiojo gydytojo pareigų.  

Kaip yra žinoma, KUL pradėjus nevaldomai plisti virusui COVID-19, 2020 m. balandžio mėn. 

pradžioje dėl infekcijų kontrolės pažeidimų buvo sustabdyta didelė dalis KUL skyrių veikla, dėl 

medicinos personalo tinkamo neaprūpinimo apsauginėmis priemonėmis virusas COVID-19 buvo 

diagnozuotas daugiau nei 40 KUL medikų, o dar didesnė dalis medikų buvo ir yra privalomoje 

saviizoliacijoje dėl turėto kontakto su virusu COVID-19 sergančiais medikais. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) pavedimu Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras (toliau – NVSC) KUL atliko patikrinimą dėl aukščiau nurodytos 

situacijos ir dėl galimų teisės aktų pažeidimų užtikrinant KUL personalui saugias darbo sąlygas bei 

užkertant kelią viruso COVID-19 plitimui tarp KUL personalo bei pacientų. 

Po NVSC atlikto patikrinimo ir surašytų išvadų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 

Aurelijus Veryga 2020 m. balandžio 8 d. pareiškimu kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę 

prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo dėl infekcijos išplitimo KUL pradėjimo. Lietuvos Respublikos 

generalinė prokuratūra perdavė tyrimą atlikti Klaipėdos apygardos prokuratūrai, kuri 

2020 m. balandžio 10 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl infekcijos išplitimo KUL, konkrečiai dėl 

kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų pažeidimų ir tarnybos pareigų neatlikimo.  

Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI), gavusi medikams atstovaujančių organizacijų atstovų 

kreipimąsi, atliko patikrinimą dėl KUL pasiruošimo kovai su virusu COVID-19 bei darbuotojų 

saugių darbo sąlygų užtikrinimo. VDI taip pat nustatė tam tikrų pažeidimų ir informaciją perdavė 

ikiteisminį tyrimą atliekančiai Klaipėdos apygardos prokuratūrai. 

Ne kartą viešojoje erdvėje bei politiniu lygmeniu buvo išsakyta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro Aurelijaus Verygos bei Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 

pozicija, kad dėl KUL susidariusios situacijos bei dėl KUL vyriausiojo gydytojo habil. dr. 

profesoriaus Vinso Janušonio nušalinimo nuo vyriausiojo gydytojo pareigų ir/ar atšaukimo iš 

pareigų turi bei privalo spręsti KUL savininkė/ dalininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – 

Savivaldybė).  



TS-LKD frakcijos narių įsitikinimu, Savivaldybė nedelsiant ir neatidėliotinai privalo imtis 

atitinkamų veiksmų ne tik vadovaudamasi pagrįstais Lietuvos Respublikos aukščiausių politikų 

raginimais, tačiau taip pat atsižvelgdama į Savivaldybės vaidmenį ir pareigas užtikrinant tinkamą 

sveikatos apsaugą bei saugumą Klaipėdos miesto gyventojams.  

Teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės funkcijas, veiklą, pareigas ir teises, bei su tuo susijusi 

teismų praktika numato pareigą KUL savininkei – Savivaldybei – spręsti KUL susidariusią situaciją 

bei suteikia teisę imtis atitinkamų veiksmų dėl KUL vadovo – vyriausiojo gydytojo habil. dr. 

profesoriaus Vinso Janušonio – nušalinimo nuo vyriausiojo gydytojo pareigų ir/ar atšaukimo iš 

pareigų, esant minėtiems pažeidimams. 

Galiojančių KUL įstatų1 4 ir 14 punktuose numatyta, kad KUL steigėjas (savininkas) yra 

Savivaldybės taryba. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 

punktas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) 15.5. 

punktas bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimai2 įtvirtina Savivaldybės teisę ir 

pareigą prižiūrėti ir kontroliuoti KUL veiklą. Todėl nekyla abejonių, kad Savivaldybė privalo veikti 

savo įgaliojimų ribose sprendžiant KUL susidariusią situaciją.  

Nors Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas3 numato teisę Savivaldybės merui atšaukti iš 

pareigų KUL vadovą (vyriausiąjį gydytoją), tačiau, Savivaldybės taryba, būdama KUL steigėja ir 

savininkė, turi teisę ir pareigą kontroliuodama bei prižiūrėdama KUL, teikti savo pasiūlymus/ 

raginimus/ pavedimus dėl KUL vyriausiojo gydytojo habil. dr. profesoriaus Vinso Janušonio 

nušalinimo nuo ar atšaukimo iš vyriausiojo gydytojo pareigų ir priimti atitinkamus sprendimus dėl 

KUL veiklos. Tokius KUL savininko – Savivaldybės tarybos – nurodymus meras privalo vykdyti ir 

įgyvendinti priimamais vykdomaisiais administraciniais teisės aktais. 

Aktualiu atveju, TS-LKD frakcijos narių įsitikinimu, NVSC atlikto patikrinimo metu KUL 

nustačius infekcijų kontrolės pažeidimus, už kuriuos yra atsakingas KUL vyriausiasis gydytojas, 

VDI atlikto patikrinimo metu nustačius pažeidimus, kurie perduoti Klaipėdos apygardos 

prokuratūrai, ir Klaipėdos apygardos prokuratūrai pradėjus KUL ikiteisminį tyrimą dėl kovos su 

epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

pažeidimų ir tarnybos pareigų neatlikimo, KUL vyriausiasis gydytojas habil. dr. profesorius 

Vinsas Janušonis privalo būti nušalintas nuo vyriausiojo gydytojo pareigų ikiteisminio tyrimo 

atlikimo laikotarpiu. Negali būti leista egzistuoti situacijai, jog įstaigos, kurios atžvilgiu vykdomas 

ikiteisminis tyrimas, vadovas toliau dirba ir atlieka savo pareigas, kas savo esme kelia pagrįstą 

grėsmę tinkamam, visapusiam ir teisingam tyrimo atlikimui. 

KUL vyriausiasis gydytojas habil. dr. profesorius Vinsas Janušonis užima vadovaujamas pareigas 

sveikatos priežiūros įstaigoje, reprezentuojančioje Klaipėdos miesto ir šalies sveikatos apsaugos 

sistemą, todėl, savaime suprantama, tokiems asmenims privalo būti keliami patys aukščiausi tiek 

gebėjimų, tiek dalykinių savybių, tiek nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, nes tik tokiu atveju 

bus užtikrintas visuomenės pasitikėjimas valstybės sveikatos apsaugos sistema ir jos įstaigomis. 

KUL vyriausiasis gydytojas organizuoja KUL veiklą, jai vadovauja, todėl akivaizdu, kad jam 

neužtikrinus tinkamos infekcijų kontrolės kovoje su virusu COVID-19, turi būti imamasi visų 

veiksmų politiniu lygmeniu siekiant užtikrinti pasitikėjimą KUL vykdoma veikla ir teikiamomis 

asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog vadovaujančio darbuotojo veiksmai 

(neveikimas), sprendimai gali turėti įtakos didelės dalies ar netgi visos įstaigos veiklai, tokių 

darbuotojų veiklos vertinimui taikomi aukštesni standartai ir griežtesni reikalavimai4. Taigi, būtent 

Savivaldybės tarybos, kuri yra aukščiausias Savivaldybės valdymo organas, atstovaujantis KUL 

savininkui, įgyvendinantis jam įstatymų suteiktas teises ir pareigas, nariai turi teisę reikalauti KUL 

vadovo nušalinimo nuo ar atšaukimo iš vyriausiojo gydytojo pareigų. 

 
1 KUL įstatai pasirašyti 2014 m. gegužės 13 d., įregistruoti VĮ „Registrų centras“ 2014 m. gegužės 21 d. 
2 Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 13 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. 

nutarimo išaiškinimo“ 2.2 punktas. 
3 Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 17 punktas. 
4 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-115/2013;  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2013. 



TS-LKD frakcijos narių įsitikinimu, Klaipėdos apygardos prokuratūros pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių, darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų pažeidimų bei tarnybos pareigų neatlikimo, už kurių tinkamą laikymąsi yra 

atsakingas KUL vyriausiasis gydytojas habil. dr. profesorius Vinsas Janušonis, yra pakankamas 

pagrindas KUL steigėjai ir savininkei – Savivaldybei, prarasti pasitikėjimą vyriausiuoju gydytoju ir 

jį nušalinti nuo einamų pareigų. KUL vyriausiojo gydytojo habil. dr. profesoriaus Vinso Janušonio 

nušalinimas nuo pareigų grindžiamas viešuoju interesu, kurio tinkamą įgyvendinimą privalo 

užtikrinti Savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras veikdami kartu. Savivaldybė privalo veikti 

operatyviai, atsakingai ir nedelsiant, siekdama užtikrinti visuomenės ir gyventojų pasitikėjimą 

sveikatos apsaugos sistema ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų saugumu bei kokybe. 

Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, TS-LKD frakcijos nariai ragina Savivaldybės merą 

nedelsiant  nušalinti KUL vyriausiąjį gydytoją habil. dr. profesorių Vinsą Janušonį nuo 

vyriausiojo gydytojo pareigų iki bus baigtas Klaipėdos apygardos prokuratūros pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. 

TS-LKD frakcijos vertinimu Savivaldybės merui nesiėmus veiksmų ir nenušalinus KUL vyriausiojo 

gydytojo habil. dr. profesoriaus Vinso Janušonio nuo vyriausiojo gydytojo pareigų ikiteisminio 

tyrimo atlikimo metu, Klaipėdos apygardos prokuratūrai nustačius neteisėtus KUL vyriausiojo 

gydytojo habil. dr. profesoriaus Vinso Janušonio veiksmus, Savivaldybės meras turės prisiimti visą 

su tuo susijusią politinę bei teisinę atsakomybę tinkamai ir laiku nesiėmus visų būtinų veiksmų KUL 

susidariusiai situacijai spręsti.  
 

TS-LKD frakcijos narių vardu: 

TS-LKD frakcijos pirmininkas  Aidas Kaveckis 

 

 


