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MuitinÄ—s departamentas kreipÄ—si Ä¯ profesinÄ™ sÄ…jungÄ… dÄ—l sutikimo skirti tarnybines nuobaudas profesinÄ—s sÄ…
organÅ³ nariams, atliekantiems pareigas MedininkÅ³ pasienio poste. MDPS atstovai, susipaÅ¾inÄ™ su pateikta tyrimo
i&scaron;vada, konstatavo, jog muitinÄ—s departamento vykdytas tarnybinis patikrinimas atliktas nei&scaron;samiai,
nenustatyta pareigÅ«nÅ³ tiesioginÄ— kaltÄ— ir nenustatytas prieÅ¾astinis ry&scaron;ys tarp neteisÄ—tos veikos ir neigiamÅ³
pasekmiÅ³. MD komisijos grindÅ¾iami kaltinimai muitinÄ—s pareigÅ«nams paremti tik prielaidomis ir subjektyviais
samprotavimais. Pateikiami kaltinimai motyvuojami faktais, kurie net nebuvo tiriami ir nei&scaron;ku kaip susijÄ™ su
minÄ—tais pareigÅ«nais, o teisÄ—s aktai, bei surinkti Ä¯rodymai pritaikyti formaliai. MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jun
atstovai nustatÄ—, jog atliekant tarnybinÄ¯ patikrinimÄ… buvo paÅ¾eistos profesinÄ—s sÄ…jungos teisÄ—s ginti ir atstovauti sa

MDPS vadovaujantis 2008-06-20 KolektyvinÄ—s sutarties 32 ir 35 punktais, atsiÅ¾velgÄ— Ä¯ tai, kad tyrimo i&scaron;vadoje
nurodyti duomenys ir Ä¯rodymai nepatvirtina Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto pareigÅ«nÅ³ kaltÄ—s, o patys pareigÅ«nai
savo kaltÄ—s nepripaÅ¾Ä¯sta. TodÄ—l MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ— sÄ…junga nedavÄ— sutikimo nuobaudÅ³ skyrimui V
teritorinÄ—s muitinÄ—s MedininkÅ³ posto pareigÅ«nams. Toliau pateikiame tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimo i&scaron;vadÄ…, k
parengÄ— MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012 m. gruodÅ¾io 7 d. Ä¯sakymu nr. 1b-924 sudaryta komisija.
Taip pridedamas MDPS 2013-01-29 ra&scaron;tas "DÄ—l tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo", kuriame i&scaron;sakytas MDPS
poÅ¾iÅ«ris Ä¯ nepagrÄ¯stas minÄ—tos komisijos i&scaron;vadas.
MUITINÄ–S DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSÅ² MINISTERIJOS GENERALINIO
DIREKTORIAUS
2012 M. GRUODÅ½IO 7 D. Ä®SAKYMU NR. 1B-924 SUDARYTA KOMISIJA
MuitinÄ—s departamento
generaliniam direktoriui
TARNYBINIO NUSIÅ½ENGIMO TYRIMO I&Scaron;VADA
DÄ–L VILNIAUS TERITORINÄ–S MUITINÄ–S POSTO VIR&Scaron;ININKO PAVADUOTOJO R.J., POSTO PAMAINOS
VIR&Scaron;ININKÅ² A.R., I.K., POSTO VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS V.P. VEIKSMÅ² BEI G.P. IR D.R. VEIKSMÅ²
2013-01-10 Nr. 7B-62
Vilnius

MuitinÄ—s departamente prie Lietuvos Respublikos finansÅ³ ministerijos (toliau &ndash; MuitinÄ—s departamentas) 2012-12
06 buvo gautas Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s (toliau &ndash; VTM) vir&scaron;ininko Jono ReklaiÄ•io 2012-12-06 tarnybinis
prane&scaron;imas Nr. 4B-758, kuriuo siÅ«loma inicijuoti tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo procedÅ«ras VTM posto
vir&scaron;ininko G.P., posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J., posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ A.R., D.R., I.K. ir
V.P., atliekanÄ•iÅ³ pareigas MedininkÅ³ kelio poste, atÅ¾vilgiu.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ VTM vir&scaron;ininko J. ReklaiÄ•io tarnybiniame prane&scaron;ime pateiktÄ… informacijÄ…, MuitinÄ—s
departamento generalinio direktoriaus 2012-12-07 Ä¯sakymu sudaryta komisija galimiems nurodytÅ³ pareigÅ«nÅ³
tarnybiniams nusiÅ¾engimams i&scaron;tirti: komisijos pirmininkÄ— R. LiupkeviÄ•ienÄ— &ndash; MuitinÄ—s departamento
generalinio direktoriaus pavaduotoja; nariai: I. Lideikis &ndash; MuitinÄ—s departamento Personalo administravimo
skyriaus vir&scaron;ininkas, Å½. ButkeviÄ•ius &ndash; MuitinÄ—s departamento Personalo administravimo skyriaus
vir&scaron;ininko pavaduotojas, J. KunceviÄ•ienÄ— &ndash; MuitinÄ—s departamento Personalo administravimo skyriaus
vyriausioji inspektorÄ—-juriskonsultÄ—,
V. SakalauskienÄ— &ndash; MuitinÄ—s departamento TarnybiniÅ³ tyrimÅ³ tarn
(toliau &ndash; TTT) vir&scaron;ininko pavaduotoja, A. Jankauskas &ndash; MuitinÄ—s departamento TeisÄ—s skyriaus
vyriausiasis inspektorius-juriskonsultas, S. Vaicekauskas &ndash; MuitinÄ—s departamento MuitinÄ—s kontrolÄ—s organizavim
skyriaus vir&scaron;ininko pavaduotojas (toliau &ndash; Komisija). MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus
2013-01-04 Ä¯sakymu Nr. 1B-6 buvo papildyta Komisijos sudÄ—tis ir Komisijos nariu paskirtas VTM vir&scaron;ininkas J.
Reklaitis. 2013-01-10 MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus Ä¯sakymu
Nr. 1B-17 Komisijos pirmininku
paskirtas MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas V. Paigozinas.
Tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimo metu n u s t a t y t a:

PadaÅ¾nÄ—jus gaunamiems skundams apie muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ paÅ¾eidimus bei TTT ir MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tar
pareigÅ«nams nustaÄ•ius eilÄ™ muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ tarnybinÄ—s veiklos ir elgesio paÅ¾eidimÅ³, VTM vir&scaron;ininkas 2
08 ra&scaron;tu Nr. 2B-3.4-4927 &bdquo;DÄ—l muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ paÅ¾eidimÅ³ tarnybos metu&ldquo; kreipÄ—si Ä¯ postÅ
vir&scaron;ininkus ir atkreipÄ— jÅ³ dÄ—mesÄ¯ Ä¯ sisteminÄ¯ muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ tarnybiniÅ³ nusiÅ¾engimÅ³ ir drausmÄ—s
paÅ¾eidimÅ³ pobÅ«dÄ¯, akivaizdÅ³ auk&scaron;tÄ… korupcijos pasirei&scaron;kimo tikimybÄ—s lygÄ¯ muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³
bei neatsakingÄ… muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ atliekamas pareigas. Ra&scaron;te paÅ¾ymima, kad su tokio pobÅ«d
paÅ¾eidimais ateityje bus grieÅ¾tai kovojama, paÅ¾eidimai bus traktuojami kaip muitinÄ—s pareigÅ«no vardo diskreditavimas,
kurÄ¯ numatyta sankcija &ndash; atleidimas i&scaron; tarnybos. Ra&scaron;te postÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ pareikalauta
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sustiprinti muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ darbo vietÅ³ kontrolÄ™, priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms VTM
i&scaron;gyvendinti vykdymÄ…, pravesti su muitinÄ—s pareigÅ«nais susirinkimus, aptariant &Scaron;alÄ•ininkÅ³ kelio poste
nustatytus paÅ¾eidimus ir visus pareigÅ«nus supaÅ¾indinant su &scaron;iuo ra&scaron;tu pasira&scaron;ytinai.
MuitinÄ—s departamente 2012-02-06 buvo gautas Rusijos Federacijos pilieÄ•io A.ÄŒ. skundas dÄ—l vyriausiojo inspektoriau
L.V., atliekanÄ•io pareigas MedininkÅ³ kelio poste, veiksmÅ³ Ä¯forminant Å¾odÅ¾iu deklaruojamÄ… laikinai Ä¯veÅ¾amÄ… leng
automobilÄ¯. Skunde nurodoma, kad 2012-02-03 apie 19.30 val. A.ÄŒ., vykusio i&scaron; Maskvos Ä¯ Kaliningrado sritÄ¯
per MedininkÅ³ kelio postÄ… automobiliu su tranzitiniais numeriais, muitinio tikrinimo metu muitinÄ—s pareigÅ«nas, kurio
Å¾enklo Nr. 0452, pasikvietÄ— uÅ¾eiti Ä¯ muitinÄ—s pastatÄ… ir pareikalavo atlygio i&scaron; A.ÄŒ. uÅ¾ tai, kad jo transpor
dokumentuose nebÅ«tÅ³ dedamas muitinÄ—s spaudas &bdquo;Deklaruota Å¾odÅ¾iu&ldquo;. A.ÄŒ. skunde nurodÄ—, kad
ky&scaron;Ä¯ duoti atsisakÄ—, Å¾inodamas, kad tai draudÅ¾ia Lietuvos Respublikos Ä¯statymai, ir kad jis specialiai tam tikslui
turi transporto priemonÄ—s techninio paso kopijÄ…, kurioje ir turÄ—tÅ³ bÅ«ti dedamas spaudas. MuitinÄ—s pareigÅ«nas Ä¯ tai
kad &scaron;iuo atveju jis sprendÅ¾ia, kur turi bÅ«ti dedamas muitinÄ—s spaudas, ir atÅ¾ymÄ—jo juo originalÅ³ transporto
priemonÄ—s techninÄ¯ pasÄ…, dÄ—l ko buvo sugadintas oficialus dokumentas.
2012-03-16 MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo prane&scaron;Ä—, kad
16 apie 08.15 val. jam vykstant i&scaron; Lietuvos Respublikos per VTM MedininkÅ³ kelio postÄ…, krovinine transporto
priemone pravaÅ¾iavus per svarstykles ir pateikus krovinio dokumentus muitinÄ—s pareigÅ«nei, &scaron;i priÄ—musi
dokumentus paklausÄ—, kodÄ—l nieko neÄ¯dÄ—ta Ä¯ dokumentus. Prane&scaron;Ä—jas pasakÄ—, kad vir&scaron;ininkas jiem
neskiria pinigÅ³ tokioms i&scaron;laidoms. MuitinÄ—s pareigÅ«nÄ— (informacijos tikrinimo metu prane&scaron;Ä—jas i&scaron;
pateiktÅ³ jam posto pareigÅ«nÅ³ nuotraukÅ³ atpaÅ¾ino muitinÄ—s pareigÅ«nÄ™ kaip N.M.) pasakÄ—, kad tuomet Ä¯ves jÄ¯ Ä¯
kompiuterÄ¯ ir jis turÄ—s problemÅ³, bei dar kartÄ… liepÄ— vaÅ¾iuoti per svarstykles.
2012-04-02 MuitinÄ—s departamente gautas Baltarusijos Respublikos pilieÄ•io N.K.elektroninis lai&scaron;kas, kuriame jis
nurodÄ—, kad jo sÅ«nus 2012-03-24 Lietuvoje pirko lengvÄ…jÄ¯ automobilÄ¯ ir 2012-03-24 apie 24 val. juo vyko Ä¯ Baltarusijos
RespublikÄ… per MedininkÅ³ kelio postÄ…. MuitinÄ—s pareigÅ«nas, patikrinÄ™s i&scaron;veÅ¾amo automobilio dokumentus,
pakvietÄ— automobilio vairuotojÄ… Ä¯ tarnybines patalpas ir paklausÄ—, kodÄ—l automobilio pirkimo dokumentuose nurodyta t
maÅ¾a kaina, Ä¯ kÄ… vairuotojas atsakÄ—, kad dokumentuose nurodyta tokia kaina, uÅ¾ kuriÄ… buvo Ä¯sigytas automobilis. T
muitinÄ—s pareigÅ«nas apkaltino N.K.sÅ«nÅ³, kad jis padeda slÄ—pti Lietuvos Ä¯monÄ—ms mokesÄ•ius ir automobiliui neleis
i&scaron;vykti. Po keliÅ³ minuÄ•iÅ³ tokiÅ³ gÄ…sdinimÅ³ inspektorius pasakÄ—, kad leis toliau vykti, jeigu jam bus sumokÄ—ta 1
Lt. Kadangi N.K.sÅ«nus buvo atvykÄ™s Ä¯ LietuvÄ… pirmÄ… kartÄ…, pirko automobilÄ¯ savo reikmÄ—m ir buvo stipriai prigÄ…
todÄ—l jis buvo priverstas sumokÄ—ti inspektoriui 100 Lt.
&Scaron;ie 2012 m. MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu gauti prane&scaron;imai bei skundai dÄ—l VTM Medini
kelio poste pareigas atliekanÄ•iÅ³ muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ veiksmÅ³ sudarÄ— pagrindÄ… konstatuoti, kad kelio postuose egzist
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ sistema. Be to, TTT vir&scaron;ininko
G. Cinino teigimu (2013-01-09 G. Cinino tarnybinis
prane&scaron;imas Nr. 6B-57 &bdquo;DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ MedininkÅ³ kelio poste&ldquo;), TTT disponavo Ä¯vairaus
pobÅ«dÅ¾io informacija apie tai, kad VTM pareigÅ«nai, atliekantys pareigas MedininkÅ³ kelio poste, piktnaudÅ¾iauja tarnybine
padÄ—timi, siekdami turtinÄ—s ar kitokios asmeninÄ—s naudos, o bÅ«tent: i&scaron; atvykstanÄ•iÅ³ Ä¯ Lietuvos RespublikÄ…
krovininiÅ³ automobiliÅ³ vairuotojÅ³ renka 10-20 litÅ³ dydÅ¾io neteisÄ—tas rinkliavas; pinigai muitinÄ—s pareigÅ«nams yra
pateikiami kartu su gabenamÅ³ kroviniÅ³ ir asmens dokumentais, o tais atvejais, kai dokumentÅ³ tikrinimo metu randami
galimi trÅ«kumai ar paÅ¾eidimai, i&scaron; vairuotojÅ³ papildomai reikalaujama duoti ky&scaron;Ä¯ uÅ¾ neva sklandÅ³ ir greitÄ
muitinÄ—s procedÅ«ros Ä¯forminimÄ…, kurio dydis priklauso nuo galimo ar tariamo paÅ¾eidimo.
Siekiant Ä¯vertinti problemos mastÄ… ir rasti jos sprendimo bÅ«dÄ…, TTT pareigÅ«nai nuo 2012 m. geguÅ¾Ä—s mÄ—n. pr
MedininkÅ³ ir kituose VTM kelio postuose, betarpi&scaron;kai stebÄ—dami muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir jÅ³ elgesÄ¯. TTT
vir&scaron;ininko G. Cinino teigimu, pastebÄ—ta, kad muitinÄ—s pareigÅ«nams kartu su pateikiamais krovinio dokumentais
yra pateikiami asmens pasai, Ä¯ kuriuos bÅ«na Ä¯dÄ—ta po 5-10 EUR arba ekvivalentai kita valiuta. TTT pareigÅ«nams
bendraujant su vairuotojais, pastarieji ai&scaron;kindavo, kad pinigai dokumentuose atsirasdavo &bdquo;per
klaidÄ…&ldquo;, taÄ•iau neoficialiai pripaÅ¾indavo, kad tai yra &bdquo;tradicija&ldquo;, o pinigai yra duodami uÅ¾ sklandÅ³
valstybinÄ—s sienos kirtimÄ…. Pinigai Ä¯ pasus bÅ«davo dedami tiek krautÅ³, tiek ir tu&scaron;Ä•iÅ³ krovininiÅ³ automobiliÅ³
tikrinimo kanaluose. Juos duodavo tiek atvykstantys, tiek ir i&scaron;vykstantis vairuotojai &ndash; Lietuvos Respublikos
ir kitÅ³ valstybiÅ³ pilieÄ•iai. PastebÄ—ta, kad masinÄ—s rinkliavos baigdavosi netrukus po to, kai Ä¯ postÄ… atvykdavo TTT
pareigÅ«nai, o vÄ—liau pasitaikydavo tik pavieniai pinigÅ³ davimo atvejai. Tai leido padaryti i&scaron;vadÄ…, kad vairuotojai
apie poste esanÄ•ius tikrintojus Ä¯spÄ—jami ir visas kertanÄ•iÅ³ valstybinÄ™ sienÄ… vairuotojÅ³ srautas labai greitai ir lengvai
prisitaiko prie pasikeitusios situacijos. Siekiant patikrinti &scaron;iÄ… versijÄ… buvo Ä¯sigyta automobilinÄ— radijo stotis ir
perklausomi bei Ä¯ra&scaron;omi poste esanÄ•iÅ³ vairuotojÅ³ vie&scaron;i tarpusavio pokalbiai. Jau pirmojo patikrinimo
metu MedininkÅ³ kelio poste buvo Ä¯ra&scaron;yti bent 3 analogi&scaron;ki vairuotojÅ³ pokalbiai (2012-05-17_pokalbis1,
2012-05-17_pokalbis2 ir 2012-05-17_pokalbis3), i&scaron; kuriÅ³ galima sprÄ™sti, kad neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³
sistema poste i&scaron; tikrÅ³jÅ³ egzistuoja, ir kad tai yra masinis ir visiems vairuotojams savaime suprantamas
rei&scaron;kinys. SprendÅ¾iant i&scaron; uÅ¾fiksuotÅ³ pokalbiÅ³, vairuotojus apie patikrinimus Ä¯spÄ—davo patys muitinÄ—s
pareigÅ«nai, tiesiog liepdami vienam i&scaron; vairuotojÅ³ Ä¯ pasus nieko nedÄ—ti. Ä®spÄ—tas asmuo &scaron;iÄ… Å¾iniÄ…
ry&scaron;io pagalba i&scaron;transliuodavo kitiems tikrinimo laukiantiems vairuotojams. Esant reikalui, &scaron;i
procedÅ«ra buvo kartojama tol, kol tikrintojai bÅ«davo poste, todÄ—l neteisÄ—tos rinkliavos atvykus TTT pareigÅ«nams
baigdavosi. Tai leido patvirtinti pasitikÄ—jimo telefonu gautÅ³ prane&scaron;imÅ³ ir gautÅ³ skundÅ³ tyrimo metu kilusÄ¯
Ä¯tarimÄ… apie neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ egzistavimÄ… MedininkÅ³ kelio poste ir padaryti i&scaron;vadÄ…, kad i&scaron; esmÄ—
&scaron;is rei&scaron;kinys yra Ä¯takojamas, tereikia aktyvaus posto vadovybÄ—s, o ypaÄ• pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³
Ä¯siki&scaron;imo ir ryÅ¾tingÅ³ veiksmÅ³.
Siekiant sprÄ™sti neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ postuose problemÄ… ir keisti situacijÄ…, 2012-05-22 problema i&scaron; esmÄ—s
pristatyta MuitinÄ—s departamento struktÅ«riniÅ³ padaliniÅ³ ir muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ vadovÅ³ susitikime. Pasitarimo metu
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pavie&scaron;inti vairuotojÅ³, Ä¯spÄ—janÄ•iÅ³ apie tai, kad nebÅ«tÅ³ dedami pinigai Ä¯ asmens dokumentus, nes poste yra
tikrintojai, pokalbiÅ³ garso Ä¯ra&scaron;ai. Pasitarimo metu MuitinÄ—s departamento generalinis direktorius A.
&Scaron;ipaviÄ•ius akcentavo, kad vienas i&scaron; pagrindiniÅ³ uÅ¾daviniÅ³ teritoriniÅ³ muitiniÅ³ ir kitÅ³ muitinÄ—s Ä¯staigÅ³
vadovams yra korupcijos uÅ¾kardymas jÅ³ vadovaujamoje Ä¯staigoje. A. &Scaron;ipaviÄ•ius taip pat paÅ¾ymÄ—jo, kad
pagrindinÄ— kontrolÄ— ir atsakomybÄ— poste palaikant antikorupcinÄ™ aplinkÄ… tenka posto ir pamainos vir&scaron;ininkam
05-31 posÄ—dÅ¾io protokolas 5B-195).
Siekiant sprÄ™sti susidariusiÄ… situacijÄ…, toliau buvo renkama informacija apie darbo organizavimÄ… postuose, bendrauj
vairuotojais.
2012-05-29 10.35 val. MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo prane&scaron
2012-05-28 apie 22-23 val. i&scaron; Rusijos Federacijos pilieÄ•io, krovininiu automobiliu vykusio Ä¯ Lietuvos RespublikÄ…
per MedininkÅ³ kelio postÄ…, muitinÄ—s pareigÅ«nas (identifikavimo Å¾enklas Nr. 0341) netiesiogiai reikalavo duoti
ky&scaron;Ä¯ &ndash; sakÄ—, kad automobilÄ¯ tikrins iki ryto, visÄ… i&scaron;kratys ir pana&scaron;iai. To pasÄ—koje
vairuotojas davÄ— minÄ—tam muitininkui 200 Rusijos Federacijos rubliÅ³, i&scaron; ko muitinÄ—s pareigÅ«nas dar
pasi&scaron;aipÄ—, kad uÅ¾ &scaron;iuos pinigus net butelio degtinÄ—s nenusipirks.
2012-08-25 11.24 val. MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo prane&scaron
2012-08-25 apie 09 val. jam vykstant per MedininkÅ³ kelio postÄ… Ä¯ Lietuvos RespublikÄ…, tikrinimÄ… atlikÄ™s vyriausiasis
inspektorius P.B.reikalavo 10 eurÅ³ uÅ¾ tai, kad dokumentÅ³ tikrinimas bÅ«tÅ³ atliktas greitai.
2012-08-30 07.15 val. MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo skundÄ—si M
kelio poste dirbanÄ•iais muitinÄ—s pareigÅ«nais, kuriÅ³ identifikavimo Å¾enklai Nr. 0235 ir Nr. 1567, kurie dirbdami krovininiÅ³
automobiliÅ³ eksporto pusÄ—je, reikalavo 10 eurÅ³ uÅ¾ greitÄ… Ä¯forminimÄ…, elgÄ—si &scaron;iuk&scaron;Ä•iai, vartojo
necenzÅ«rinius Å¾odÅ¾ius.
TÄ™siant priemones prie&scaron; neteisÄ—tas rinkliavas muitinÄ—s postuose, buvo pradÄ—ta aktyviai bendradarbiauti su V
vadovybe. TTT vir&scaron;ininkas G. Cininas 2012 m. rugpjÅ«Ä•io mÄ—n. su VTM vadovu J. ReklaiÄ•iu aptarÄ— galimÄ… bend
veiksmÅ³ planÄ…. SutarÄ—, kad J. Reklaitis situacijÄ… dÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ aptars susirinkime su postÅ³ ir pamainÅ³
vadovybe. VÄ—liau nusprÄ™sta, kad TTT pareigÅ«nai, bendradarbiaudami su teritoriniÅ³ muitiniÅ³ ir konkreÄ•iÅ³ postÅ³
vadovybe vykdys vie&scaron;as priemones, nukreiptas prie&scaron; neteisÄ—tas rinkliavas. Nors priemonÄ—s turÄ—jo apimti n
tik VTM, bet ir kitÅ³ teritoriniÅ³ muitiniÅ³ postus, taÄ•iau pagrindinÄ¯ dÄ—mesÄ¯ nutarta skirti MedininkÅ³ kelio postui, kaip
vienam i&scaron; strategi&scaron;kai svarbiausiÅ³ ir didÅ¾iausiÅ³ kelio postÅ³.
VTM vir&scaron;ininkas J. Reklaitis 2012-08-07 su&scaron;aukÄ— VTM vadovybÄ—s, skyriÅ³ ir postÅ³ vir&scaron;ininkÅ³
posÄ—dÄ¯, kuriame kartu su kitais einamaisiais klausimais aptartos ir korupcijos tendencijos bei ky&scaron;ininkavimo
problemos postuose.
Prie&scaron; pradedant aktyvius tikrinimus postuose 2012-08-09 TTT vir&scaron;ininkas G. Cininas kartu su VTM
vir&scaron;ininku J. ReklaiÄ•iu nuvyko Ä¯ MedininkÅ³ kelio postÄ…, kur susitiko su posto vadovybe: posto vir&scaron;ininku
G. P., posto vir&scaron;ininko pavaduotoju R. J., posto pamainos vir&scaron;ininku A. R. Pokalbio metu posto vadovybÄ—
buvo informuota apie numatomas vykdyti priemones, jiems buvo pateikti Ä¯ra&scaron;yti vairuotojÅ³ pokalbiai ir kita
turima informacija, patvirtinanti neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s postuose egzistavimÄ…. MedininkÅ³ kelio posto vadovybÄ—
neneigÄ—, kad jiems &scaron;i situacija yra Å¾inoma, todÄ—l jÅ³ papra&scaron;yta pareikalauti posto pareigÅ«nÅ³ nutraukti
galimÄ… neteisÄ—tÄ… veiklÄ…, visokeriopai padÄ—ti TTT pareigÅ«nams ir patiems imtis visÅ³ Ä¯manomÅ³ priemoniÅ³, kad pa
pasikeistÅ³.
2012-08-10 TTT vir&scaron;ininkas G. Cininas nuvyko Ä¯ MedininkÅ³ kelio postÄ…, kad dar kartÄ… susitiktÅ³ su posto
vadovybe ir pradedanÄ•iais darbÄ… posto pareigÅ«nais, kuriems akcentavo, kad situacija dÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ yra Å¾in
kad kova su &scaron;iuo rei&scaron;kiniu yra prioritetinÄ—, kad bus vykdomi budÄ—jimai postuose, kuriÅ³ metu vairuotojai
bus raginami nemokÄ—ti rinkliavÅ³. To paties susirinkimo metu posto pareigÅ«nams buvo pateikti Ä¯ra&scaron;yti vairuotojÅ³
pokalbiai ir paai&scaron;kinta, kaip elgtis ky&scaron;io davimo atveju. TÄ… paÄ•iÄ… dienÄ… radijo ry&scaron;io pagalba buvo
uÅ¾fiksuotas dar vienas vairuotojÅ³ pokalbis apie tai, kad poste yra patikrinimas ir pinigÅ³ Ä¯ pasus muitininkams dÄ—ti
nereikia (2012-08-10_pokalbis). SprendÅ¾iant i&scaron; pokalbio, apie tai vairuotojus Ä¯spÄ—jo patys posto pareigÅ«nai.
&Scaron;io pokalbio garso Ä¯ra&scaron;as vÄ—liau taip pat buvo pateiktas VTM ir MedininkÅ³ kelio posto vadovybei. VÄ—liau,
rugpjÅ«Ä•io-rugsÄ—jo mÄ—n. TTT vir&scaron;ininkas G. Cininas dar keletÄ… kartÅ³ vyko Ä¯ MedininkÅ³ kelio postÄ…, kur susi
G. P., R. J., pamainÅ³ vir&scaron;ininkais ir posto pamainÅ³ pareigÅ«nais, teiravosi, kaip sekasi kovoti su korupcijos
rei&scaron;kiniais, vÄ—l ai&scaron;kino, kaip kiekvienas i&scaron; jÅ³ gali kovoti su &scaron;iuo rei&scaron;kiniu, kaip reikia
dirbti su vairuotojais, kokiÄ… pozicijÄ… turÄ—tÅ³ uÅ¾imti posto vadovybÄ— ir pamainÅ³ vir&scaron;ininkai, o eiliniams pareigÅ
instruktaÅ¾o metu papildomai ai&scaron;kino, kaip elgtis ir kÄ… informuoti ky&scaron;io davimo atveju. Vieno i&scaron;
susitikimo metu kartu su posto vir&scaron;ininku G. P. G. Cininas papra&scaron;Ä— pamainos vir&scaron;ininko I.K.prieiti
prie pasirinkto vairuotojo ir perspÄ—ti pastarÄ…jÄ¯, kad jis ir kiti kanale esantys vairuotojai Ä¯ pasus jokiÅ³ pinigÅ³ nedÄ—tÅ³. I.
stebint G. Cininui ir G. P., priÄ—jo prie vieno i&scaron; rusi&scaron;kai kalbanÄ•iÅ³ vairuotojÅ³ ir perspÄ—jo &scaron;Ä¯, kad:
&bdquo;jokiÅ³ pinigÅ³ Ä¯ pasus dedama nebÅ«tÅ³&ldquo;. Vairuotojas nenustebo ir rusi&scaron;kai atsakÄ—:
&bdquo;A&scaron; Å¾inau. Mane jau perspÄ—jo&ldquo;. Tokiu bÅ«du posto vadovybei ir pamainÅ³ vir&scaron;ininkui buvo
parodytas vienas i&scaron; bÅ«dÅ³, kaip prakti&scaron;kai ir nesunkiai galima kovoti su &scaron;ia problema. Kaip
alternatyvios prevencijos priemonÄ—s, posto vadovybei buvo siÅ«loma tiesiog stebÄ—ti savo pareigÅ«nÅ³ darbÄ…, o pasitaikiu
pinigÅ³ davimo atvejams, kalbÄ—tis su vairuotojais, Ä¯spÄ—ti juos, esant reikalui taikyti papildomas kontrolÄ—s priemones.
Apie tai, kad TTT atliks tikslines korupcijos prevencijos ir kontrolÄ—s priemones muitinÄ—s kelio postuose, 2012-08-17 buvo
paskelbta MuitinÄ—s vidiniame interneto tinklapyje, be to i&scaron;leistas aplinkra&scaron;tis visoms muitinÄ—s Ä¯staigoms
(2012-08-17 ra&scaron;tas Nr. (6.17)3B-8653 &bdquo;DÄ—l numatomÅ³ tarnybinÄ—s veiklos patikrinimÅ³&ldquo;).
2012-09-04 nuo 8:00 val. iki 16:00 val. MedininkÅ³ kelio poste buvo atliekamas dokumentÅ³ priÄ—mimo ir Ä¯forminimo
proceso stebÄ—jimas muitinÄ—s patalpose ir lauke. StebÄ—jimo metu buvo pastebÄ—ta, kaip tu&scaron;Ä•ios transporto priem
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vairuotojas, atsiÄ—mÄ™s savo pasÄ… i&scaron; ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnybos pareigÅ«no, i&scaron; ki&scaron;enÄ—
i&scaron;traukÄ— kupiÅ«rÄ…, Ä¯dÄ—jo jÄ… Ä¯ pasÄ… ir kartu su vilkiko ir puspriekabÄ—s registravimo liudijimais pateikÄ— m
pareigÅ«nui. TTT pareigÅ«nas, atlikdamas muitinÄ¯ tikrinimÄ… kartu su posto pareigÅ«nu, patikrino asmens dokumentus ir
pase radÄ™s 100 Rusijos Federacijos rubliÅ³ nominalo kupiÅ«rÄ… (&bdquo;Medininkai 2012-09-04, nuotrauka Nr. 1&ldquo;),
pakvietÄ— dokumentus pateikusÄ¯ asmenÄ¯ Ä¯ muitinÄ—s patalpas ir paklausÄ—, kokiÅ³ tikslÅ³ siekiant ir kam Ä¯ pasÄ… Ä¯dÄ
pinigai, Ä¯ kÄ… vairuotojas atsakÄ—, kad pinigai pase atsirado &bdquo;atsitiktinai&ldquo;, nes jie &bdquo;Ä¯krito Ä¯ pasÄ…
netyÄ•ia&ldquo;. Ä®vertinus rizikÄ… buvo atliktas tu&scaron;Ä•ios transporto priemonÄ—s muitinis tikrinimas, paÅ¾eidimÅ³
nenustatyta. &bdquo;UÅ¾kritÄ™&ldquo; pinigai grÄ…Å¾inti vairuotojui.
Atlikus vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ Ä¯ra&scaron;o perklausÄ… nustatyta, kad 2012-09-04 apytiksliai praÄ—jus 15 minuÄ
nuo TTT pareigÅ«nÅ³ atvykimo Ä¯ MedininkÅ³ kelio postÄ…, galimai i&scaron; muitinÄ—s tarpininkÅ³ gavÄ™s informacijÄ…,
vairuotojas radijo ry&scaron;io priemonÄ—mis rusi&scaron;kai prane&scaron;Ä— kitiems vairuotojams: &bdquo;Ten, kur
i&scaron;ra&scaron;inÄ—ja draudimÄ…, pasakÄ—, kad vyksta tikrinimas, todÄ—l muitininkams Ä¯ pasus nieko nedÄ—kite&ldqu
(vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ garso Ä¯ra&scaron;as &bdquo;Medininkai 2012-09-04 Nr. 2&ldquo;, kiti vairuotojÅ³
tarpusavio pokalbiai Ä¯ra&scaron;o fragmentai &bdquo;Medininkai 2012-09-04 Nr. 3 ir Nr. 4&ldquo;).
2012-09-07 nuo 0:00 val. iki 8:00 val. MedininkÅ³ kelio poste buvo atliekamas dokumentÅ³ priÄ—mimo ir Ä¯forminimo
proceso stebÄ—jimas muitinÄ—s patalpose ir lauke, kaip atliekami muitinÄ—s formalumai Ä¯forminant i&scaron; (Ä¯) Lietuvos
RespublikÄ… krovininÄ—mis transporto priemonÄ—mis gabenamiems kroviniams bei kaip atliekamas tu&scaron;Ä•iÅ³ krovininiÅ
transporto priemoniÅ³, i&scaron;vykstanÄ•iÅ³ (atvykstanÄ•iÅ³) i&scaron; (Ä¯) Lietuvos RespublikÄ… tikrinimas bei registravimas.
Atliekant i&scaron;vykstanÄ•iÅ³ krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³ su kroviniu tikrinimÄ… nustatyta, kad krovininÄ—s transporto
priemonÄ—s vairuotojas kartu su muitiniam tikrinimui pateiktais dokumentais pateikÄ— asmens pasÄ…, kuriame buvo Ä¯dÄ—ta
Lt (dvi kupiÅ«ros po 10 lt, &bdquo;Medininkai 2012-09-07, nuotrauka Nr. 2&ldquo;). TTT pareigÅ«nas, atlikdamas muitinÄ¯
tikrinimÄ… kartu su posto pareigÅ«nu, pase radÄ™s 20 Lt, pakvietÄ— dokumentus pateikusÄ¯ asmenÄ¯ Ä¯ muitinÄ—s patalpas
paklausÄ—, kokiÅ³ tikslÅ³ siekiant ir kam Ä¯ pasÄ… Ä¯dÄ—ti pinigai, Ä¯ kÄ… vairuotojas atsakÄ—, kad pinigai pase atsirado
&bdquo;atsitiktinai&ldquo;, nes jie &bdquo;Ä¯krito Ä¯ pasÄ… netyÄ•ia&ldquo;. Atlikus pateiktÅ³ dokumentÅ³ tikrinimÄ…,
paÅ¾eidimÅ³ nenustatyta. Pinigai grÄ…Å¾inti vairuotojui. PastebÄ—ta, kad 2012-09-07 muitinÄ¯ tikrinimÄ… ir Ä¯forminimÄ… at
muitinÄ—s pareigÅ«nai vengÄ— imti vairuotojÅ³ pasus, atsargiai i&scaron; pasÅ³ i&scaron;imdami vilkiko ir priekabÅ³
registravimo liudijimus, kurie buvo bÅ«tini muitinÄ—s formalumams atlikti.
2012-09-14 nuo 9:00 val. iki 13:30 val. buvo vykdoma stebÄ—sena, kaip atliekamas muitinis tikrinimas bei muitinÄ—s
formalumai priimant ir Ä¯forminant muitinÄ—s dokumentus VTM MedininkÅ³ kelio posto visose darbo vietose. Nurodytu
laikotarpiu buvo vykdoma vie&scaron;a krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ perklausa
standartinio daÅ¾nio 15 kanalo diapazone. Perklausos metu uÅ¾fiksuoti keli atvejai, kai standartinio daÅ¾nio 15 kanalu,
galimai krovininiÅ³ automobiliÅ³ vairuotojÅ³, muitinÄ—s tarpininkÅ³ pra&scaron;ymu, buvo paskleista informacija, kad
vykstantys Ä¯ Lietuvos RespublikÄ… ir i&scaron; Lietuvos Respublikos, pinigÅ³ su pateikiamais dokumentais muitinÄ—s
pareigÅ«nams neduotÅ³ (&bdquo;Medininkai 2012-09-14, garso Ä¯ra&scaron;o fragmentas Nr. 1-3&ldquo;).
Apibendrinant 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. organizuotas tikslines korupcijos prevencijos ir kontrolÄ—s priemones, konstatuotin
kad MedininkÅ³ kelio ir kituose muitinÄ—s postuose, kuriuose buvo atlikta stebÄ—sena, krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³
vairuotojai, siekdami i&scaron;vengti galimo muitinio tikrinimo vilkinimo, muitinÄ—s pareigÅ«nams kartu su dokumentais
perduodavo Ä¯vairaus dydÅ¾io neteisÄ—tÄ… atlygÄ¯ Ä¯vairia valiuta. Ä® postÄ… atvykus TTT pareigÅ«nams, muitinÄ—s posto
pareigÅ«nai arba muitinÄ—s tarpininkai Ä¯spÄ—ja vairuotojus, kad pastarieji nedÄ—tÅ³ pinigÅ³ Ä¯ dokumentus, nes atliekamas
tikrinimas. &Scaron;i aplinkybÄ— objektyviai nustatyta remiantis vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiais, uÅ¾fiksuotais radijo
ry&scaron;io priemonÄ—mis. Taigi padÄ—tis, nors ir plaÄ•iai aptarta keleto vadovybÄ—s pasitarimÅ³ metu ir pareikalavus imtis
konkreÄ•iÅ³ priemoniÅ³ tam, kad neteisÄ—tos rinkliavos poste bÅ«tÅ³ i&scaron;gyvendintos, i&scaron; esmÄ—s liko nepakitusi,
vykdomi budÄ—jimai neduodavo jokios ilgalaikÄ—s naudos, nes neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ rinkimo mechanizmas nutrÅ«kdavo
tikrintojams atvykus Ä¯ postÄ… ir atsinaujindavo vos tik tikrintojai i&scaron;vykdavo i&scaron; posto. Tai rodÄ—, kad posto
vadovybÄ— ir pamainÅ³ vir&scaron;ininkai arba nesiÄ—mÄ— jokiÅ³ aktyviÅ³ priemoniÅ³, arba nesugebÄ—jo to padaryti.
TTT iniciatyva tÄ™siant kovÄ… su neteisÄ—tomis rinkliavomis postuose, 2012-10-03 buvo parengtas ra&scaron;tas MuitinÄ—
departamento generalinio direktoriaus vardu Nr. (6.15)3B-10304 &bdquo;DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s
postuose&ldquo;, kuris buvo nukreiptas vykdymui visoms muitinÄ—s Ä¯staigoms. MinÄ—tame ra&scaron;te be kita ko
akcentuojama, kad MuitinÄ—s departamento vadovybÄ— nesitaikstys su bet kokiomis korupcijos aprai&scaron;komis muitinÄ—s
postuose. Ra&scaron;te nurodoma, kad uÅ¾ &scaron;iÅ³ korupcijos aprai&scaron;kÅ³ i&scaron;gyvendinimÄ… visÅ³ pirma
atsakinga muitinÄ—s postÅ³ vadovybÄ— ir ypaÄ• pamainÅ³ vir&scaron;ininkai, kurie privalo dÄ—ti visas pastangas, kad neteisÄ
rinkliavos muitinÄ—s postuose bÅ«tÅ³ nustatytos, i&scaron;gyvendintos ir nepasikartotÅ³. Prie &scaron;io ra&scaron;to TTT
parengÄ— atmintinÄ™ dÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s postuose ir muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ veiksmÅ³, esant tokiai situa
Ra&scaron;te nurodyta su atmintinÄ—s nuostatomis supaÅ¾indinti visus muitinÄ—s postuose dirbanÄ•ius muitinÄ—s pareigÅ«n
elgtis vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis, atmintinÄ™ i&scaron;kabinti muitinÄ—s postÅ³ tarnybinÄ—s patalpose,
kiekvienoje muitinÄ—s dokumentÅ³ priÄ—mimo ir muitinÄ—s pareigÅ«nams ai&scaron;kiai matomoje vietoje.
TÄ™siant korupcijos prevencines priemones, 2012-10-25 MuitinÄ—s departamento atstovai kartu su VTM vir&scaron;ininku J
ReklaiÄ•iu ir MedininkÅ³ kelio posto vir&scaron;ininku G. P. dalyvavo Lietuvos nacionalinÄ—s veÅ¾Ä—jÅ³ asociacijos
&bdquo;Linava&ldquo; Krovininio transporto tarybos posÄ—dyje, kur buvo pristatyta kovos su korupcija tema, ypaÄ•
akcentuojant neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ klausimus. VeÅ¾Ä—jams buvo pristatytos muitinÄ—s iniciatyvos &scaron;ioje srityje, veÅ¾
raginti nemokÄ—ti neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³, o apie pastebÄ—tus piktnaudÅ¾iavimo atvejus nedelsiant prane&scaron;ti MuitinÄ—s
departamentui.
PastebÄ—jus, kad situacija i&scaron; esmÄ—s nesikeiÄ•ia, MuitinÄ—s departamento generalinis direktorius 2012-11-20
organizavo MuitinÄ—s departamento, muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ vadovybÄ—s, MuitinÄ—s departamento struktÅ«riniÅ³ padaliniÅ³ ir
muitinÄ—s postÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ pasitarimÄ… dÄ—l gerosios praktikos sklaidos, kovos su korupcija ir muitinÄ—s pareigÅ«n
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atsakomybÄ—s vykdant pavestas funkcijas klausimais. Pasitarime tarp kitÅ³ klausimÅ³ buvo aptarta korupcijos atvejÅ³
statistika ir korupcijos aprai&scaron;kÅ³ tendencijos, vykdomos korupcijos kontrolÄ—s ir prevencijos priemonÄ—s ir jÅ³
rezultatai. Pasitarimo metu MuitinÄ—s departamento generalinis direktorius akcentavo, kad postÅ³ pareigÅ«nÅ³ Ä¯Å¾Å«lumas
dÄ—l korupcijos vir&scaron;ijo visas ribas, priminÄ— pasitarimo dalyviams, kad prie&scaron; pradÄ—dami dirbti visi pareigÅ«na
davÄ— muitinÄ—s pareigÅ«no priesaikÄ…, todÄ—l privalo jÄ… vykdyti, pabrÄ—Å¾Ä—, kad teiginys &bdquo;per maÅ¾i atlygin
bÅ«ti motyvu tapti korumpuotu pareigÅ«nu, pareigÅ«nui visada yra kita alternatyva &ndash; pasirinkti kitÄ… darbÄ…, taip pat
pabrÄ—Å¾Ä—, kad muitinÄ—s postÅ³ vir&scaron;ininkai turi uÅ¾tikrinti ir imtis visÅ³ prevenciniÅ³ priemoniÅ³, kad jÅ³ vadovauja
pareigÅ«nai netaptÅ³ nusikaltÄ—liais (2012-11-20 pasitarimo protokolas Nr. 5B-499).
I&scaron;analizavus VTM MedininkÅ³ kelio posto kas ketvirtÄ¯ teikiamas ataskaitas apie 2012-02-29 VTM
vir&scaron;ininko Ä¯sakymu Nr. 3B-53 patvirtinto priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms VTM
i&scaron;gyvendinti vykdymo, buvo nustatyta, kad MedininkÅ³ kelio poste &scaron;is planas vykdomas formaliai. Tai rodo
ir formaliai uÅ¾pildyta ataskaita, pavyzdÅ¾iui, 7 priemonÄ—s &bdquo;Neskirti darbuotojams uÅ¾duoÄ•iÅ³, susijusiÅ³ su Ä¯mon
dÄ—l kuriÅ³ gali kilti vie&scaron;Å³ ir privaÄ•iÅ³ interesÅ³ konfliktas (akcijos, artimÅ³ asmenÅ³ darbas, narystÄ— ir pan.) ar kitÅ³
uÅ¾duoÄ•iÅ³, galinÄ•iÅ³ sukelti interesÅ³ konfliktÄ…&ldquo; skiltyje &bdquo;Kas buvo daroma&ldquo; MedininkÅ³ kelio posto
vir&scaron;ininko G.P. uÅ¾pildyta &bdquo;PamainÅ³ vir&scaron;ininkai skiria pareigÅ«nus Ä¯ darbo barus, vertindami jÅ³
sugebÄ—jimus ir visas kitas aplinkybes&ldquo;, 8 priemonÄ—s &bdquo;StebÄ—ti pareigÅ«nÅ³, priklausanÄ•iÅ³ rizikos grupei
(turinÄ•iÅ³ dideliÅ³ Ä¯sipareigojimÅ³, skolÅ³, &scaron;eimyniniÅ³ problemÅ³) ar einanÄ•iÅ³ didesnei rizikos grupei
priklausanÄ•ias pareigas, turtÄ…, pajamas bei i&scaron;laidas pagal vie&scaron;ai prieinamÄ… informacijÄ…&ldquo; skiltyje
&bdquo;Kas buvo daroma&ldquo; MedininkÅ³ kelio posto vir&scaron;ininko G.P. uÅ¾pildyta &bdquo;Nuolatos
susipaÅ¾Ä¯stama su pareigÅ«nÅ³ teikiamomis vie&scaron;Å³ ir privaÄ•iÅ³ interesÅ³ deklaracijomis, jos perduodamos TTT tik
po to, kai posto vir&scaron;ininkas (pavaduotojas) pasira&scaron;o, kad susipaÅ¾inÄ™s su deklaracijoje pateikta informacija.
Esant galimybÄ—ms bendraujama su TTT pareigÅ«nais, siekiant suÅ¾inoti informacijÄ… apie posto pareigÅ«nÅ³ galimas
korupcinio pobÅ«dÅ¾io veikas&ldquo;. AplinkybÄ—, kad deklaracijos perduodamos TTT tik po to, kai posto vir&scaron;ininkas
(pavaduotojas) pasira&scaron;o, kad susipaÅ¾inÄ™s su deklaracijoje pateikta informacija, yra Ä¯statyme Ä¯tvirtinto
Ä¯pareigojimo pasekmÄ— ir &scaron;iuo atveju negalÄ—tÅ³ ir neturÄ—tÅ³ bÅ«ti vertinama kaip posto vir&scaron;ininko inicijuota
priemonÄ— Ä¯gyvendinti plano 8 punkto reikalavimÄ…, o tik kaip pavir&scaron;utini&scaron;kas, formalus poÅ¾iÅ«ris Ä¯ problem
ir jos sprendimo bÅ«dÄ….
9 priemonÄ—s &bdquo;Prireikus bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei
uÅ¾tikrinti, su kitais valstybÄ—s ar savivaldybÄ—s Ä¯staigos struktÅ«riniais padaliniais, kitomis valstybÄ—s ar savivaldybiÅ³
Ä¯staigomis ir jose dirbanÄ•iais asmenimis, vykdanÄ•iais korupcijos prevencijÄ… ir kontrolÄ™&ldquo; skiltyje &bdquo;Kas buvo
daroma&ldquo; MedininkÅ³ kelio posto vir&scaron;ininko Ä¯ra&scaron;yta &bdquo;Nebuvo poreikio&ldquo;. Tai rodÄ—
absoliuÄ•iai pavir&scaron;utini&scaron;kÄ… ir neatsakingÄ… poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ situacijÄ…, nes apie egzistuojanÄ•ias sistemines
korupcijos aprai&scaron;kas postuose postÅ³ vadovybÄ— jau Å¾inojo i&scaron; vykdomÅ³ prevenciniÅ³ MuitinÄ—s departamen
priemoniÅ³ (organizuojamÅ³ MuitinÄ—s departamento ir VTM pasitarimÅ³).
10 priemonÄ—s &bdquo;Bendrauti su muitinÄ—s klientais (veÅ¾Ä—jais, deklarantais, keleiviais), siekiant nustatyti pareigÅ«n
Ä¯tariamus korupcine veikla&ldquo; skiltyje &bdquo;Kas buvo daroma&ldquo; MedininkÅ³ kelio posto vir&scaron;ininko
Ä¯ra&scaron;yta &bdquo;Esant konfliktinÄ—ms situacijoms bendraujama su muitinÄ—s klientais ir deklarantais. Poste prie
muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ darbo vietÅ³ yra i&scaron;kabinta informacija dÄ—l pareigÅ«nÅ³ piktnaudÅ¾iavimo tarnyba, paskambin
muitinÄ—s pasitikÄ—jimo telefonu. Buvo renkama ir pateikiama medÅ¾iaga TTT pareigÅ«nams (...)&ldquo;. Skiltyje
&bdquo;Rezultatai&ldquo; nurodyta &bdquo;Ne vienÄ… kartÄ… bendrauta ir asmeni&scaron;kai, ir telefonu su keleiviais,
Ä¯moniÅ³ vairuotojais dÄ—l ilgo laukimo eilÄ—se. KiekvienÄ… kartÄ… po to ai&scaron;kintasi su pamainÅ³ vir&scaron;ininkais,
siekiant objektyviai Ä¯vertinti muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ veiksmus. Daugeliu atveju besiskundÅ¾iantys asmenys nesuvokia
pareigÅ«nÅ³ darbo&ldquo;. &Scaron;ie Ä¯ra&scaron;yti teiginiai, kad bendraujama su keleiviais tik konfliktiniÅ³ situacijÅ³
metu, kad poste i&scaron;kabinta informacija, kaip pateikti skundus dÄ—l pareigÅ«nÅ³ veiksmÅ³ ir t.t. tik parodÄ— formalÅ³,
pavir&scaron;utini&scaron;kÄ… posto vadovybÄ—s poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ korupcijos aprai&scaron;kÅ³ i&scaron;gyvendinimo priemoni
plano Ä¯gyvendinimÄ… bei kad bendraujama buvo sprendÅ¾iant pralaidumo ir kitus organizacinius klausimus, o ne vykdant
specialiai sustiprintas priemones korupcijos prevencijai.
FormalÅ³ posto vadovybÄ—s poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ korupcijos aprai&scaron;kÅ³ i&scaron;gyvendinimÄ… muitinÄ—je rodÄ— ir ta a
kad III ketvirÄ•io ataskaita dÄ—l PriemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms VTM i&scaron;gyvendinti uÅ¾pildyta
identi&scaron;kai II ketvirÄ•io ataskaitai, nors bÅ«tent treÄ•iÄ…jÄ¯ ketvirtÄ¯ MuitinÄ—s departamento vadovybÄ—s pavedimu ir V
vadovo bei TTT iniciatyva jau buvo vykdomos vie&scaron;os akcijos ir tikslinÄ—s korupcijos kontrolÄ—s ir prevencijos
priemonÄ—s bÅ«tent MedininkÅ³ kelio poste.
PastebÄ—tina, kad 6 plano priemonÄ— &bdquo;Tikrinti, kaip muitinÄ—s pareigÅ«nai laikosi darbo drausmÄ—s ir muitinÄ—s
pareigÅ«nÅ³ etikos kodekso reikalavimÅ³&ldquo; apskritai neminima MedininkÅ³ kelio posto ataskaitose dÄ—l priemoniÅ³
Ä¯gyvendinimo. Tai pat pastebÄ—tina, kad Ä¯ TTT pareigÅ«nus dÄ—l neai&scaron;kumÅ³, taikant MuitinÄ—s departamento
generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 &bdquo;DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s
postuose&ldquo; nurodytas priemones, VTM postÅ³ vadovybÄ— pagalbos nesikreipÄ—, nors tokia galimybÄ— buvo nurodyta
minÄ—tame ra&scaron;te.
2012-12-05 TTT ir MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tarnybos pareigÅ«nai VTM MedininkÅ³ kelio poste atliko ikiteisminio tyrimo
procesinius veiksmus, kuriÅ³ metu buvo sulaikinÄ—jami ir apklausiami VTM MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nai, Ä¯tariami
padarÄ™ nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudÅ¾iamojo kodekso (toliau &ndash; LR BK) 25 str. 2 d.
(Bendrininkavimas) ir 228 str. 2 d. (PiktnaudÅ¾iavimas). 2012-12-05 VTM MedininkÅ³ kelio poste buvo sulaikytas 21
muitinÄ—s pareigÅ«nas. TÄ™siant ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, savo namuose buvo sulaikyti dar 9 VTM
MedininkÅ³ kelio posto muitinÄ—s pareigÅ«nai, kuriems taip pat pareik&scaron;ti Ä¯tarimai dÄ—l nusikalstamÅ³ veikÅ³,
numatytÅ³ LR BK 25 str. 2 d. (Bendrininkavimas) ir 228 str. 2 d. (PiktnaudÅ¾iavimas). 2012-12-05 i&scaron; viso pagal
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minÄ—tus LR BK straipsnius Ä¯tarimai pareik&scaron;ti daugiau kaip 30 VTM MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nÅ³.
2012-12-05 VTM MedininkÅ³ kelio posto tarnybinÄ—se patalpose atlikta krata. Kratos metu rasti alkoholiniai gÄ—rimai,
cigaretÄ—s su Baltarusijos Respublikos banderolÄ—mis, JAV doleriai, Rusijos Federacijos rubliai, litai.
Ä®vertinus auk&scaron;Ä•iau nurodytÄ… ir ikiteisminio tyrimo procesiniÅ³ veiksmÅ³ atlikimo metu nustatytas faktines
aplinkybes, VTM vir&scaron;ininkas J. Reklaitis 2012-12-06 pateikÄ— MuitinÄ—s departamento generaliniam direktoriui
tarnybinÄ¯ prane&scaron;imÄ… Nr. 4B-758, kuriuo informavo, kad VTM MedininkÅ³ kelio posto vir&scaron;ininkas G. P., jo
pavaduotojas R. J., VTM MedininkÅ³ kelio posto 1-4 pamainÅ³ vir&scaron;ininkai A. R., D. R., I. K., V. P. galimai
neuÅ¾tikrino tinkamo muitinÄ—s posto darbo organizavimo bei pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolÄ—s ir galimai neatliko
pareigybÄ—s apra&scaron;ymuose numatytÅ³ pareigÅ³, bei pasiÅ«lÄ— pradÄ—ti tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimÄ… dÄ—l minÄ
pareigÅ«nÅ³ veiksmÅ³.
MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-12-07 Ä¯sakymu Nr. 1B-924 buvo sudaryta Komisija. VTM
MedininkÅ³ kelio postui vadovaujantiems pareigÅ«nams Ä¯teikti Prane&scaron;imai dÄ—l tarnybiniÅ³ nusiÅ¾engimÅ³: VTM
posto vir&scaron;ininkui G. P. prane&scaron;imas Ä¯teiktas 2012-12-14, VTM posto vir&scaron;ininko pavaduotojui R.J.
2012-12-14, VTM posto vyriausiajam inspektoriui V.P. 2012-12-15 (MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 201212-13 Ä¯sakymu Nr. 1P-1235 V. P. nuo 2012-12-14 i&scaron; posto pamainos vir&scaron;ininko pareigÅ³ perkeltas Ä¯
Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas), VTM posto pamainos vir&scaron;ininkui A.R. 201212-16, posto pamainos vir&scaron;ininkui D.R. 2012-12-20 (D. R. 2012-12-07 MuitinÄ—s departamento generalinio
direktoriaus 2012-12-07 Ä¯sakymu Nr. 1P-1194 buvo atleistas i&scaron; uÅ¾imamÅ³ pareigÅ³), VTM posto pamainos
vir&scaron;ininkui I.K. 2012-12-31 (nuo 2012-12-09 iki 2012-12-28 pareigÅ«nas buvo nedarbingas). MuitinÄ—s
departamento generalinio direktoriaus 2012-12-17 Ä¯sakymu Nr. 1P-1244 VTM posto vir&scaron;ininkas G. P. buvo
atleistas i&scaron; uÅ¾imamÅ³ pareigÅ³.
Atliekant tarnybiniÅ³ nusiÅ¾engimÅ³ tyrimÄ…, buvo paimti tiriamÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimai dÄ—l jÅ³ vykdytÅ³ koru
prevencijos priemoniÅ³ ir dÄ—tÅ³ pastangÅ³ i&scaron;gyvendinti korupcijos rei&scaron;kinius VTM MedininkÅ³ kelio poste,
sustiprinti pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ—s kontrolÄ™ ir VTM priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms VTM
i&scaron;gyvendinti vykdymÄ… pagal VTM 2012-03-08 ra&scaron;to Nr. 2B-3.4-4927 bei MuitinÄ—s departamento 2012-1003 ra&scaron;to Nr. (6.15)3B-10304 reikalavimus.
G.P. pateiktame 2012-12-19 paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad apie 2012-10-03 ra&scaron;tÄ… Nr.(6.1)3B-10304 ir
atmintinÄ—s nuostatomis posto pareigÅ«nai buvo informuoti pamainÅ³ pasikeitimo metu, &scaron;is ra&scaron;tas
pavaduotojo R.J. buvo pavizuotas pareigÅ«nams susipaÅ¾inti pasira&scaron;ytinai. MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nai jo
vadovavimo postui metu nuolat buvo pasira&scaron;ytinai supaÅ¾indinami su visais MuitinÄ—s departamento ir VTM
dokumentais, kuriuose buvo kalbama apie kovÄ… su korupcija muitinÄ—s postuose ir priemones jai i&scaron;gyvendinti. G.P.
prie paai&scaron;kinimo pridÄ—jo dokumentÅ³ kopijas su pareigÅ«nÅ³ para&scaron;ais. DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ poste ir
netinkamos posto pareigÅ«nÅ³ kontrolÄ—s, G.P. paai&scaron;kino, kad VTM 2012 m. rudenÄ¯ su muitinÄ—s vir&scaron;ininku
pradÄ—jus kalbÄ—ti apie postuose neteisÄ—tai renkamas rinkliavas i&scaron; krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³,
postÅ³ vir&scaron;ininkai i&scaron; karto atkreipÄ— dÄ—mesÄ¯ Ä¯ tai, kad &scaron;iuo darbu turÄ—tÅ³ uÅ¾siimti TTT. Posto
vir&scaron;ininko pareigybÄ—s apra&scaron;yme nurodytos visos jo pareigos, jÅ³ tarpe neminimas nei pareigÅ«nÅ³
sekimas, nei kratÅ³ atlikimas &ndash; tuos darbus ir turi vykdyti TTT. G.P. nurodo, kad jo vadovavimo postui metu
pareigÅ«nams buvo ai&scaron;kinama apie korupcijos Å¾alÄ…, taÄ•iau nei MuitinÄ—s departamento, nei VTM vadovai nenurod
konkreÄ•iai, kokius darbus posto vir&scaron;ininkas turi atlikti, kovodamas su korupcija, buvo tik &scaron;nekama apie jo
atsakomybÄ™. I&scaron; vairuotojÅ³ ar transporto Ä¯moniÅ³ dÄ—l ky&scaron;io reikalavimo buvo gautas tik vienintelis
skundas, apie kurÄ¯ i&scaron; karto buvo informuotas MuitinÄ—s departamentas (ra&scaron;tas dÄ—l galimai neteisÄ—tÅ³
vyriausiojo inspektoriaus L. V. veiksmÅ³). Daugiau skundÅ³ gauta nebuvo. Anot G.P., darbo metu jis, jo pavaduotojas ir
pamainÅ³ vir&scaron;ininkai apeidavo ir patikrindavo pareigÅ«nÅ³ darbo vietas, esant galimybei stebÄ—davo pareigÅ«nÅ³
darbÄ…. TaÄ•iau jis nÄ— karto nematÄ— ir jo pavaldiniai nÄ— karto neinformavo apie neteisÄ—tas rinkliavas. Jo vadovavimo p
metu, jis kaip posto vir&scaron;ininkas, turÄ—jo uÅ¾tikrinti (daÅ¾niausiai tai pavykdavo) maksimalÅ³ posto pralaidumÄ…, posto
teikiamÅ³ ataskaitÅ³ savalaiki&scaron;kumÄ…, posto aprÅ«pinimÄ… techninÄ—mis priemonÄ—mis (nors minimaliai), tinkamÄ…
vykdomÅ³ rekonstrukcijos darbÅ³ prieÅ¾iÅ«rÄ… ir naujai diegiamÅ³ sistemÅ³ Ä¯sisavinimÄ…, nuolatinÄ¯ poste vykstanÄ•iÅ³ ren
organizavimÄ… ir atvykusiÅ³ sveÄ•iÅ³ priÄ—mimÄ…. &Scaron;iÅ³ darbÅ³ niekada jis neÄ¯veiktÅ³ vienas, todÄ—l darbai buvo
padalijami &ndash; uÅ¾ vienÅ³ darbÅ³ Ä¯vykdymÄ… buvo atsakingas posto vir&scaron;ininko pavaduotojas, uÅ¾ kitus &ndash;
pamainÅ³ vir&scaron;ininkai. MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tarnybos pareigÅ«nai MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nus kontroliavo
Ä¯sirengÄ™ sekimo kameras jÅ³ darbo vietose. Tik todÄ—l buvo nustatyti galimi (nors teisme dar ir neÄ¯rodyti) neteisÄ—tÅ³
rinkliavÅ³ Ä—mimo atvejai. G.P. nesupranta, kaip galima lyginti posto vir&scaron;ininko, jo pavaduotojo ar pamainÅ³
vir&scaron;ininkÅ³ galimybes su MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tarnyba, turinÄ•ia operatyvinÄ—s veiklos statusÄ… ir galinÄ•ia naudo
sekimo priemones, galimybÄ—mis. Net tuomet, kai posto pareigÅ«nai informavo jÄ¯ apie jÅ³ paÄ•iÅ³ darbo vietoje
spausdintuve aptiktÄ… slaptÄ… sekimo Ä¯rangÄ…, niekas jos neardÄ—, negadino. &Scaron;i Ä¯ranga muitinÄ—s vir&scaron;in
pavaduotojo A. BraÅ¾iÅ«no paliepimu buvo nugabenta Ä¯ VTM, i&scaron;montuota, o spausdintuvas grÄ…Å¾intas Ä¯ darbo
patalpas. MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tarnybos pareigÅ«nai posto patalpÅ³ kratos metu rado pareigÅ«nams draudÅ¾iamÅ³ poste
turÄ—ti daiktÅ³. Nei posto vir&scaron;ininkas, nei jo pavaduotojas, nei pamainÅ³ vir&scaron;ininkai neturi teisÄ—s atlikti kratas
(pvz., pareigÅ«nÅ³ drabuÅ¾iÅ³ spintose). Be to, reikia atsiÅ¾velgti dar Ä¯ tÄ… aplinkybÄ™, kad MuitinÄ—s kriminalinÄ— tarnyb
poste vykdÄ— visÄ… dienÄ…, t. y. nuo 9 ryto iki 17 valandos, jÄ… vykdÄ— kelios apmokytÅ³ MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tarnybo
grupÄ—s. Nei vienam pamainos vir&scaron;ininkui to jis, kaip posto vir&scaron;ininkas, nebÅ«tÅ³ leidÄ™s daryti, kadangi
tuomet nebÅ«tÅ³ padaryti tie darbai, kuriuos kiekvienÄ… darbo dienÄ… daro pamainos vir&scaron;ininkas. &Scaron;nekant
apie postuose renkamas neteisÄ—tas rinkliavas su teritorinÄ—s muitinÄ—s vir&scaron;ininku ir TTT vadovu bÅ«tent jis ir pasiÅ«
organizuoti susitikimÄ… Linavoje ir aptarti esamÄ… padÄ—tÄ¯ pasienyje su transporto Ä¯moniÅ³ vadovais &ndash; toks
susitikimas Ä¯vyko. MedininkÅ³ kelio poste nuo rudens reguliariai lankydavosi TTT pareigÅ«nai, kurie &scaron;nekÄ—jo su
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pamainomis jÅ³ pasikeitimo metu, stebÄ—jo pareigÅ«nÅ³ darbÄ…, bendravo su vairuotojais. TaÄ•iau iki 2012-12-05 &scaron;ios
tarnybos pareigÅ«nai nesulaikÄ— nei vieno muitinÄ—s pareigÅ«no, reikalavusio rinkliavÅ³ ir nei vieno asmens, siÅ«liusio ar
davusio posto pareigÅ«nui ky&scaron;Ä¯. Jeigu bent vienas toks atvejis jau tuomet bÅ«tÅ³ i&scaron;ai&scaron;kintas, G.P.
nuomone, galbÅ«t nebÅ«tÅ³ tokios liÅ«dnos situacijos, kokia yra dabar.
Posto vir&scaron;ininko pavaduotojas R.J. 2012-12-19 Komisijai paai&scaron;kino, kad posto pareigÅ«nams buvo nuolat
ai&scaron;kinama apie korupcijos Å¾alÄ… ir jos pasekmes. NurodÄ—, kad poste buvo gautas tik vienas skundas dÄ—l
ky&scaron;io reikalavimo, ir medÅ¾iaga buvo perduota MuitinÄ—s departamentui. Apie MuitinÄ—s departamento TTT
prane&scaron;imus apie neteisÄ—tus pareigÅ«nÅ³ veiksmus jis informuodavo paÄ•ius pareigÅ«nus. MedininkÅ³ kelio posto
pareigÅ«nai buvo supaÅ¾indinti su eile MuitinÄ—s departamento ir VTM ra&scaron;tÅ³ (nurodÄ— 2010-04-16 VTM MedininkÅ³
kelio posto vir&scaron;ininko ir VSAT Vilniaus rinktinÄ—s PadvarioniÅ³ uÅ¾kardos vado SusitarimÄ…; 2010-06-10 VTM
vir&scaron;ininko Ä¯sakymÄ… Nr. 3B-106 &bdquo;DÄ—l priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms Vilniaus teritorinÄ—je
muitinÄ—je i&scaron;gyvendinti&ldquo;; 2012-01-30 MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus Ä¯sakymÄ… Nr. 1B-82
&bdquo;DÄ—l informacijos apie galimai neteisÄ—tus Lietuvos Respublikos muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ veiksmus tikrinimo tvarkos
apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo;; 2012-02-13 MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus Ä¯sakymÄ… Nr. 1B-140
&bdquo;DÄ—l MuitinÄ—s departamento prie Lietuvos Respublikos finansÅ³ ministerijos direktoriaus 2003-08-28 Ä¯sakymo Nr.
1B-758 &bdquo;DÄ—l muitinÄ—s postÅ³ teritorijoje draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti daiktÅ³ sÄ…ra&scaron;o patvirtinimo&ldquo;
pakeitimo&ldquo;; 2012-02-02 MedininkÅ³ PKP vietinÄ—s veiklos koordinavimo grupÄ—s protokolÄ…; 2012-02-02 MuitinÄ—s
departamento ra&scaron;tÄ… Nr. (6.3)3B-1210 &bdquo;DÄ—l informacijos apie galimai neteisÄ—tus muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³
veiksmus tikrinimo tvarkos&ldquo;; 2012-02-29 VTM vir&scaron;ininko Ä¯sakymÄ… Nr. 3B-53 &bdquo;DÄ—l priemoniÅ³ plano
korupcijos aprai&scaron;koms Vilniaus teritorinÄ—je muitinÄ—je i&scaron;gyvendinti&ldquo;; 2012-03-08 VTM ra&scaron;tÄ…
Nr. 2B-3.4-4927 &bdquo;DÄ—l muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ paÅ¾eidimÅ³ tarnybos metu&ldquo;; 2012-03-27 VTM skyriÅ³ ir postÅ³
vir&scaron;ininkÅ³ pasitarimo protokolÄ… Nr. 6B-3; 2012-05-31 MuitinÄ—s departamento vadovybÄ—s, struktÅ«riniÅ³ padaliniÅ
Ä¯staigÅ³ vadovÅ³ posÄ—dÅ¾io dÄ—l antikorupcinÄ—s aplinkos formavimo LR muitinÄ—je protokolÄ… Nr. 5B-195; 2012-08-1
departamento TTT ra&scaron;tÄ… Nr. (6.17)-3B-8653 &bdquo;DÄ—l numatomÅ³ tarnybinÄ—s veiklos patikrinimÅ³&ldquo;;
MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus ra&scaron;tÄ… &bdquo;DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ poste ir netinkamos post
pareigÅ«nÅ³ kontrolÄ—s&ldquo;).
R.J. paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad atmintinÄ—s buvo patalpintos Ä¯ informacines lentas, esanÄ•ias darbo vietose,
pareigÅ«nams pamainÅ³ pasikeitimo metu ir pamainÅ³ darbo metu buvo nuolat primenama apie atmintinÄ—s nuostatas.
Posto vir&scaron;ininko pavaduotojas J. J. paai&scaron;kinime paÅ¾ymÄ—jo, kad nepaisant to, kad pareigybÄ—s
apra&scaron;yme numatytos funkcijos organizuoti ir kontroliuoti pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir drausmÄ™, pagrindinÄ— jo
funkcija buvo priÅ¾iÅ«rÄ—ti materialiniÅ³ vertybiÅ³ apskaitÄ…, uÅ¾tikrinti savalaikÄ¯ ir tinkamÄ… aprÅ«pinimÄ… techninÄ—mi
naudojamÅ³ techniniÅ³ priemoniÅ³ ir tikrinimo Ä¯rangos prieÅ¾iÅ«rÄ…, jÅ³ pakeitimÄ…, teikti parai&scaron;kas dÄ—l postui bÅ«
prekiÅ³ Ä¯sigijimo, pristatyti tikrinimo Ä¯rangÄ… remontui, rÅ«pintis darbo grafikÅ³ sudarymu, darbo laiko apskaitos
Å¾iniara&scaron;Ä•iÅ³ pildymu ir kontrole. Viena i&scaron; pagrindiniÅ³ uÅ¾duoÄ•iÅ³ taip pat buvo vykdyti poste atliekamÅ³
rekonstrukcijos darbÅ³ prieÅ¾iÅ«rÄ…, dalyvauti naujai diegiamÅ³ sistemÅ³ Ä¯sisavinime, rÅ«pintis daÅ¾nai poste vykstanÄ•iÅ³
renginiÅ³ organizavimu, atvykstanÄ•iÅ³ sveÄ•iÅ³ priÄ—mimu, MedininkÅ³ memorialo prieÅ¾iÅ«ra. Visiems pirmiau minÄ—tiems
darbams objektyviai privalÄ—jau skirti prakti&scaron;kai visÄ… darbo laikÄ…, nes jis yra materialiai atsakingas uÅ¾ visÄ… Med
kelio posto materialÅ³jÄ¯ turtÄ… ir jo apskaitÄ….
Ä®vertinus posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J. paai&scaron;kinime nurodytas aplinkybes, 2013-01-03 Komisija
papildomai apklausÄ— pareigÅ«nÄ… dÄ—l aplinkybiÅ³, tiesiogiai susijusiÅ³ su sustiprinta pareigÅ«nÅ³ drausmÄ—s kontrole ir
uÅ¾tikrinimu. Atsakydamas Ä¯ jam pateiktus klausimus, R.J. paai&scaron;kino tas paÄ•ias aplinkybes, kaip ir nurodytos jo
2012-12-19 paai&scaron;kinime. Papildomai dÄ—l jo dÄ—tÅ³ pastangÅ³, kad neteisÄ—tos rinkliavos muitinÄ—s veikloje bÅ«tÅ³
nustatytos, i&scaron;gyvendintos ir nepasikartotÅ³, pareigÅ«nas nurodÄ—, kad pamainÅ³ susirinkimo metu ir darbo metu
buvo informuojama apie grÄ™sianÄ•iÄ… atsakomybÄ™ uÅ¾ neteisÄ—tas rinkliavas. R.J. taip pat nurodÄ—, kad darbo pradÅ¾
darbo vietas, apÅ¾iÅ«rÄ—davo jÅ³ stovÄ¯, kompiuterinÄ™ Ä¯rangÄ…, apÅ¾iÅ«ros metu atlikdavo pateikiamÅ³ dokumentÅ³ tikr
kokius dokumentus pateikia vairuotojai, taip pat klausdavo vairuotojÅ³, ar i&scaron; jÅ³ reikalaujama papildomÅ³ atlygiÅ³.
Ä® klausimÄ…, kodÄ—l nesupaÅ¾indino su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu dÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ po
pareigÅ«nÅ³ B. G. ir G. G., R.J.atsakÄ—, kad tuo metu pareigÅ«nai galÄ—jo atostogauti ar sirgti, taÄ•iau apie &scaron;Ä¯
ra&scaron;tÄ… buvo primenama ir Å¾odÅ¾iu, o &scaron;ie pareigÅ«nai buvo supaÅ¾indinti ir su kitomis korupcijos
aprai&scaron;kÅ³ i&scaron;gyvendinimo priemonÄ—mis (2012-02-29 VTM vir&scaron;ininko Ä¯sakymu Nr. 3B-53
&bdquo;DÄ—l priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms Vilniaus teritorinÄ—je muitinÄ—je i&scaron;gyvendinti&ldquo;;
2012-08-17 MuitinÄ—s departamento TTT ra&scaron;tu Nr. (6.17)-3B-8653 &bdquo;DÄ—l numatomÅ³ tarnybinÄ—s veiklos
patikrinimÅ³&ldquo;; 2012-02-13 MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus Ä¯sakymu Nr. 1B-140 &bdquo;DÄ—l
MuitinÄ—s departamento prie Lietuvos Respublikos finansÅ³ ministerijos direktoriaus 2003-08-28 Ä¯sakymo Nr. 1B-758
&bdquo;DÄ—l muitinÄ—s postÅ³ teritorijoje draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti daiktÅ³ sÄ…ra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo; 2012
VTM vir&scaron;ininko Ä¯sakymu Nr. 3B-53 &bdquo;DÄ—l priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms Vilniaus
teritorinÄ—je muitinÄ—je i&scaron;gyvendinti&ldquo;). Apie pinigÅ³ slÄ—ptuves &scaron;iuk&scaron;liadÄ—Å¾Ä—se ir du&sca
R.J. nurodÄ— neÅ¾inojÄ™s. Ä® klausimÄ…, ar vykdydavo pana&scaron;ias akcijas, kokios vyko rugsÄ—jo mÄ—nesÄ¯, kai Mu
departamento TTT pareigÅ«nai atvykÄ™ Ä¯ postÄ… tikrindavo vairuotojÅ³ pateikiamus dokumentus ir radÄ™ Ä¯dÄ—tÅ³ pinigÅ³,
ai&scaron;kindavosi vairuotojo ketinimus, Ä¯spÄ—davo vairuotojus dÄ—l baudÅ¾iamosios atsakomybÄ—s uÅ¾ ky&scaron;io da
pareigÅ«nas atsakÄ—, kad vairuotojÅ³ pateikiamuose dokumentus Ä¯dÄ—tÅ³ pinigÅ³ nerasdavo, taÄ•iau Ä¯spÄ—davo vairuotoj
baudÅ¾iamosios atsakomybÄ—s uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…. I&scaron; asmenÅ³ vykstanÄ•iÅ³ per MedininkÅ³ kelio postÄ… d
ky&scaron;io reikalavimo buvo gautas vienas skundas, apie kurÄ¯ i&scaron; karto buvo informuotas MuitinÄ—s
departamentas (ra&scaron;tas dÄ—l galimai neteisÄ—tÅ³ vyriausiojo inspektoriaus L. V. veiksmÅ³). Apie poste 2012-12-05
kratos metu rastus pinigus ir daiktus ir kieno jie gali bÅ«ti, pareigÅ«nas nurodÄ— nieko neÅ¾inÄ…s.
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D. R. 2012-12-31 paai&scaron;kinime Komisijai nurodÄ—, kad su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu Nr.
(6.1)3B-10304 ir pridedamos atmintinÄ—s nuostatomis visi jo vadovaujamos pamainos pareigÅ«nai buvo supaÅ¾indinti
artimiausios pamainos keitimosi metu. Iki pasirodant &scaron;iam ra&scaron;tui poste lankÄ—si TTT vadovybÄ— ir posto
pareigÅ«nams buvo suteikta informacija apie galimas neteisÄ—tas rinkliavas, pasitelkiant kaip pavyzdÄ¯ vairuotojÅ³ radijo
stoteliÅ³ pokalbiÅ³ Ä¯ra&scaron;us. D. R. nurodÄ—, kad tiek susirinkimÅ³ pamainÅ³ keitimosi metu, tiek asmeniniuose
pokalbiuose posto vir&scaron;ininkas, pavaduotojas ir jis kaip neigiamus pavyzdÅ¾ius nurodÄ— informacijÄ… apie kituose
postuose (KlaipÄ—da, &Scaron;alÄ•ininkai) i&scaron;ai&scaron;kintus galimos korupcinÄ—s veiklos atvejus. Buvo kalbama apie
korupcijos Å¾alÄ… ir pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ™, nuo 2011-12-01, kai pradÄ—jo dirbti su pamaina, i&scaron; veÅ¾Ä—jÅ³ ir va
jokiÅ³ skundÅ³ apie neteisÄ—tas rinkliavas ar dviprasmes uÅ¾uominas nebuvo gauta. Per pamainÄ… keletÄ… kartÅ³ jis stebÄ—
posto pareigÅ«nÅ³ darbÄ… jÅ³ darbo vietose, bendraudavo su veÅ¾Ä—jais, taÄ•iau korupcinio pobÅ«dÅ¾io veikos nepastebÄ—
Paai&scaron;kinime D. R. taip pat nurodo, kad rugsÄ—jo mÄ—n. tris kartus pamainos darbÄ… tikrino ir stebÄ—jo atvykÄ™ TTT
pareigÅ«nai, tikrinimas ir stebÄ—jimas trÅ«ko ne vienÄ… valandÄ…. PareigÅ«nÅ³ darbinÄ—s veiklos paÅ¾eidimÅ³ nebuvo nus
Poste rugpjÅ«Ä•io-rugsÄ—jo mÄ—n. buvo vykdomas Eismo valdymo sistemos diegimas, tai reikalavo daugiau laiko skirti
&scaron;ios sistemos paleidimui ir sklandÅ¾iam jos darbui, bei pastangÅ³ praleidÅ¾iamo transporto priemoniÅ³ kiekio
uÅ¾tikrinimui. PareigÅ«nas nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininko darbas reikalauja atlikti visas pareigas, numatytas
pareigybÄ—s apra&scaron;yme, dÄ—l &scaron;ios prieÅ¾asties nuolatinis buvimas kaÅ¾kurioje darbo vietoje nÄ—ra Ä¯manom
Per pastaruosius metus pamainoje dirbanÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ atÅ¾vilgiu nebuvo vykdomi nei tyrimai, nei tarnybiniai
patikrinimai, nebuvo gauta nuobaudÅ³, pareigÅ«nai buvo tik skatinami ir vertinami gerai ir labai gerai, todÄ—l pagrindo
nepasitikÄ—jimui nebuvo. DÄ—l poste atliktos kratos D. R. paai&scaron;kino, kad pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kabinete ir
&scaron;alia esanÄ•iose patalpose nieko draudÅ¾iamo rasta nebuvo, o pareigÅ«nÅ³ spinteliÅ³ jis neturi teisÄ—s tikrinti, todÄ—l
neÅ¾ino, ar tos, kuriose buvo rasti draudÅ¾iami daiktai, priklauso jam pavaldiems pareigÅ«nams. Krata prasidÄ—jo 9 val. ryto s
vadovaujamos pamainos darbo pradÅ¾ia, todÄ—l, jo nuomone, pradÄ—jusios darbÄ… pamainos pareigÅ«nai negalÄ—jo kratos
atsine&scaron;ti ir pasidÄ—ti draudÅ¾iamus daiktus. D. R. nurodÄ—, kad Ä¯forminamÅ³ dokumentÅ³ kiekis, perleidÅ¾iamÅ³
transporto priemoniÅ³ skaiÄ•ius, per pastaruosius metus didÅ¾iausiai i&scaron; visÅ³ pamainÅ³ sura&scaron;ytÅ³ teisÄ—s aktÅ³
paÅ¾eidimÅ³ protokolÅ³ kiekis, didÅ¾iausias poste sulaikytÅ³ neteisÄ—tai gabenamÅ³ cigareÄ•iÅ³ kiekis ir sulaikytÅ³ transporto
priemoniÅ³ skaiÄ•ius rodo, kad pamainos darbinis nusiteikimas buvo geras, bei nurodÄ— manÄ…s, kad eidamas pamainos
vir&scaron;ininko pareigas, tinkamai vadovavo pamainai ir organizavo jos darbÄ… bei pareigybÄ—s ir darbo vietos
apra&scaron;ymo nustatytomis priemonÄ—mis kontroliavo pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbÄ….
Gavusi D.R. paai&scaron;kinimÄ… ir Ä¯vertinusi, kad jame nÄ—ra nurodyti konkretÅ«s pareigÅ«no veiksmais, kuriais
pasireik&scaron;tÅ³ jo sustiprinta pareigÅ«nÅ³ kontrolÄ—, kaip to reikalavo VTM 2012-03-08 ra&scaron;tas Nr. 2B-3.4-4927,
Komisija 2013-01-02 papildomai apklausÄ— pareigÅ«nÄ… dÄ—l 2012 m. II pusmetÄ¯ dÄ—tÅ³ pastangÅ³, kad neteisÄ—tos rink
muitinÄ—s veikloje bÅ«tÅ³ nustatytos, i&scaron;gyvendintos ir nepasikartotÅ³. PareigÅ«nas apie jo dÄ—tas pastangas
paai&scaron;kino, kad jis supaÅ¾indino savo pamainos pareigÅ«nus su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu dÄ—
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ poste, 1-2 kartus per pamainÄ… pereidavo visas darbo vietas, apÅ¾iÅ«rÄ—davo patalpas, darbo stalus,
stalÄ•ius, ar juose nÄ—ra muitinÄ—s pareigÅ«nams draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti daiktÅ³, stovÄ—davo &scaron;alia pareigÅ«nÅ³ ir st
ar vairuotojai nepaduoda su dokumentais pinigÅ³, tai daÅ¾nai darydavo prie krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³ importo. Ä®
klausimÄ…, kodÄ—l nesupaÅ¾indino su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu dÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ poste
pamaino pareigÅ«nÅ³ B. G. ir G. G., D. R. nurodÄ—, kad jie galimai 2012-10-06 nedirbo, o vÄ—liau patys nesusipaÅ¾ino. Apie
pinigÅ³ slÄ—ptuves &scaron;iuk&scaron;liadÄ—Å¾Ä—se ir du&scaron;inÄ—se D. R. teigia neÅ¾inojÄ™s. Ä® klausimÄ… dÄ—
akcijÅ³ vykdymo, kurias vykdÄ— MuitinÄ—s departamento TTT 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n., kai buvo tikrinami vairuotojÅ³ pateiki
dokumentai ir radÄ™ Ä¯dÄ—tÅ³ pinigÅ³, ai&scaron;kindavosi vairuotojÅ³ ketinimus, Ä¯spÄ—davo vairuotojus dÄ—l baudÅ¾iamo
atsakomybÄ—s uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…, D. R. atsakÄ—, kad kartais dalyvaudavo &scaron;alia pareigÅ«nÅ³ priimant i&scar
vairuotojÅ³ dokumentus, taÄ•iau nebuvo nei vieno atvejo, kai su dokumentais bÅ«tÅ³ paduodami pinigai. Apie poste 201212-05 kratos metu rastus pinigus ir daiktus, kieno jie gali bÅ«ti pareigÅ«nas nurodÄ— neÅ¾inantis. Ä® klausimÄ…, ar stengÄ—
uÅ¾tikrinti savo pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ—s, tarnybinÄ—s etikos reikalavimÅ³ laikymÄ…si bei kokiais bÅ«dais ir
priemonÄ—mis D. R. atsakÄ—, kad stengÄ—si, o bÅ«tent: nuolatos pareigÅ«nams susirinkimÅ³ metu ai&scaron;kindavo korupc
daromÄ… Å¾alÄ…, kad jie neimtÅ³ pinigÅ³ i&scaron; vairuotojÅ³, paminÄ—davo atvejus apie nustatytus paÅ¾eidimus kituose
postuose, patikrindavo pareigÅ«nÅ³ darbo vietose aplinkÄ…, buitinÄ—se patalpose baldus ir ertmes. Persirengimo
kambariuose esanÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ spinteliÅ³ netikrindavo, nes galvojo, kad tuo vir&scaron;ys savo Ä¯galiojimus, nes to
nedarÄ— net MuitinÄ—s departamento TarnybiniÅ³ tyrimÅ³ tarnybos pareigÅ«nai atvykÄ™ tikrinti.
Posto vyriausiasis inspektorius V. P. (MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-12-13 Ä¯sakymu Nr. 1P-1235
V. P. nuo 2012-12-14 i&scaron; posto pamainos vir&scaron;ininko pareigÅ³ perkeltas Ä¯ Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto
vyriausiojo inspektoriaus pareigas) 2012-12-19 Komisijai pateikÄ— paai&scaron;kinimÄ… dÄ—l tarnybinio tyrimo, kuriame
nurodÄ—, kad pamainos darbo metu nuo 2012-10-16 iki 2012-11-26 jis nepastebÄ—jo, kad pamainos pareigÅ«nai i&scaron;
atvykstanÄ•iÅ³ asmenÅ³ imtÅ³ kokias nors rinkliavas. NusiskundimÅ³ apie neteisÄ—tas rinkliavas i&scaron; vairuotojÅ³ ir
keleiviniÅ³, kretanÄ•iÅ³ Lietuvos Respublikos sienÄ…, nebuvo gauta.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ tai, kad posto vyriausiojo inspektoriaus V.P. paai&scaron;kinime nenurodyti jokie veiksmai, kuriais bÅ«tÅ³
uÅ¾tikrinama sustiprinta pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolÄ—, Komisija 2013-01-04 papildomai apklausÄ— pareigÅ«nÄ… a
dÄ—tas pastangas uÅ¾kirsti kelia neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ rinkimui muitinÄ—s poste. Ä® Komisijos uÅ¾duotus klausimus, V. P.
paai&scaron;kino, kad 2012 m. antrÄ… pusmetÄ¯ dirbant pamainos vir&scaron;ininku pagrindinis jo darbas buvo organizuoti
pamainos darbÄ…, uÅ¾tikrinti funkcijÅ³ vykdymÄ…, kontrabandos ir korupcijos prevencijÄ…. Pamainos pradÅ¾ioje prie&scaron
pradedamas darbÄ… ypatingÄ… dÄ—mesÄ¯ skirdavo pareigÅ«nÅ³ paskirstymui Ä¯ darbo vietas ir elektroninio paskirstymo Å¾u
pildymui. VisÄ… pamainos darbo laikÄ… jis sekdavo besikeiÄ•ianÄ•iÄ… padÄ—tÄ¯ ir to pasakoje keisdavo pareigÅ«nÅ³ darbo v
PareigÅ«nas nurodÄ—, kad jis taip pat stebÄ—davo, kaip tikrinami ir Ä¯forminami padidintos rizikos kroviniai. SusirinkimÅ³ metu
ir pareigÅ«nÅ³ laisvo laiko metu ai&scaron;kindavo apie korupcijÄ…, Ä¯spÄ—davo apie pasekmes. PareigÅ«nas tai pat
http://senas.tarnautojai.lt

Veikia Joomla! pagrindu

Sukurta: 20 February, 2019, 16:08

MDPS

i&scaron;vardino dÄ—tas pastangas korupcijos uÅ¾kardymui: 1) pamainos susirinkimÅ³ metu ir pamainos eigoje
pareigÅ«nams pastoviai ai&scaron;kindavo apie korupcijÄ…, jos pasekmes ir atsakomybÄ™; 2) darbo metu kelis kartus per
pamainÄ… tikrindavo darbo vietas, stalus, stalÄ•ius, pateikiamus krovinio ir asmens dokumentus; 3) kelis kartus per pamainÄ…
krovininiÅ³ automobiliÅ³ eilÄ—je &scaron;nekÄ—davosi su vairuotojais, klausdavo, ar nereikalaujama i&scaron; jÅ³ atlygio, ar
jie duoda, ai&scaron;kindavo apie atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…, pra&scaron;ydavo per racijÄ… paskelbti informac
4) kai bet kokiais klausimais kreipdavosi vairuotojai, visuomet be jÅ³ problemÅ³ sprendimo kalbÄ—davosi ir apie galimÄ…
pinigÅ³ reikalavimÄ…; 5) &scaron;nekÄ—davosi su vairuotojais apie korupcijos maÅ¾inimo priemones. Ä® klausimÄ…, ar vykdÄ
pana&scaron;ias akcijas, kaip MuitinÄ—s departamento TTT, V. P. atsakÄ—, kad su vairuotojais jis bendraudavo kelis kartus
per pamainÄ…, be to pra&scaron;ydavo, ypaÄ• uÅ¾sienieÄ•iÅ³ vairuotojÅ³, paskelbti per racijÄ… kitiems savo kolegoms apie
atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ… ir apie pareigÄ… informuoti apie reikalavimÄ… duoti ky&scaron;Ä¯. Jam tikrinant
vairuotojÅ³ pateikiamus krovinio ir asmens dokumentus, pinigÅ³ Ä¯dÄ—ta nebÅ«davo.
Pamainos vir&scaron;ininkas A. R. 2012-12-19 paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad apie korupcijos aprai&scaron;kas
muitinÄ—je sistemi&scaron;kai imta &scaron;nekÄ—ti palyginti nesenai. Prie&scaron; du metus dalyvaujant pamainÅ³
vir&scaron;ininkÅ³ kvalifikacijos tobulinimo kursuose MuitinÄ—s mokymo centre, buvo jauÄ•iamas labai didelis akcentas
korupcijos ir tarnybiniÅ³ nusiÅ¾engimÅ³ prevencijai. KursÅ³ metu su pamainÅ³ vir&scaron;ininkais &scaron;nekÄ—jo MuitinÄ—s
departamento generalinis direktorius A. &Scaron;ipaviÄ•ius, TTT vir&scaron;ininkas G. Cininas, teko dalyvauti seminare,
kurÄ¯ vedÄ— SpecialiÅ³jÅ³ tyrimÅ³ tarnybos Korupcijos prevencijos skyriaus pareigÅ«nÄ—. Visa &scaron;i informacija buvo
aptariama poste su pamainos pareigÅ«nais, akcentuojamas neigiamas visuomenÄ—s ir vadovybÄ—s poÅ¾iÅ«ris Ä¯ korupcijÄ…
pavaldiems pareigÅ«nams buvo vie&scaron;inama informacija, apie kituose postuose i&scaron;ai&scaron;kintus
korupcinÄ—s veiklos atvejus (pvz., KlaipÄ—dos teritorinÄ—s muitinÄ—s posto, VTM &Scaron;alÄ•ininkÅ³ kelio poste nustatytas
MRKS ekipaÅ¾o veikas). Per ilgÄ… tarnybos laikotarpÄ¯ asmeni&scaron;kai su asmenÅ³ nusiskundimais dÄ—l galimai
korupcinÄ—s pamainos pareigÅ«nÅ³ veiklos A. R. susidÅ«rÄ— tik vienÄ… kartÄ…. Apie tai A. R. pateikÄ— informacija nustatyta
uÅ¾pildÄ™s formÄ… KONTR-1 ir jÄ… elektroniniu pa&scaron;tu i&scaron;siuntÄ— MuitinÄ—s departamento Operatyvaus vald
skyriui ir VTM budÄ—tojui. I&scaron;siai&scaron;kinus konflikto aplinkybes, buvo sumokÄ—ti privalomi mokesÄ•iai, o asmuo,
apskundÄ™s muitinÄ—s pareigÅ«nÄ™, atsipra&scaron;Ä— jos uÅ¾ netinkamus veiksmus ir elgesÄ¯. Daugiau jokiÅ³ nusiskund
apie savo pamainos pareigÅ«nÅ³ galimai neteisÄ—tus korupcinio pobÅ«dÅ¾io veiksmus A. R. nÄ—ra gavÄ™s. Pamainos darba
kartÄ… buvo tikrintas TTT pareigÅ«nÅ³, bet jokiÅ³ paÅ¾eidimÅ³ nebuvo nustatyta. &Scaron;iÄ… informacijÄ… galima patikrinti P
kontrolÄ—s Å¾urnale padarytais Ä¯ra&scaron;ais.
A. R. paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. pradÅ¾ioje poste kelis kartus lankÄ—si TTT vir&scaron;i
Cininas. Jis asmeni&scaron;kai bendravo su posto vadovybe, ir pamainoje dirbanÄ•iais pareigÅ«nais. I&scaron; jo
pateiktos informacijos, vairuotojÅ³ naudojamo radijo stoties daÅ¾niu padarytais garso Ä¯ra&scaron;o perklausymu posto
pareigÅ«nai suÅ¾inojo apie galimai poste renkamas kaÅ¾kokias rinkliavas uÅ¾ darbo pagreitinimÄ… ir pan. Pateikta informacij
buvo aptariama tiek su pareigÅ«nais, tiek su posto vadovybÄ™. PareigÅ«nams pamainÅ³ susirinkimÅ³ metu, tiek A. R.
asmeni&scaron;kai, tiek juose dalyvaujantys posto vir&scaron;ininkas ir pavaduotojas ne vienÄ… kartÄ… ai&scaron;kino apie
korupcijos Å¾alÄ…, nesuderinamÄ… pareigÅ«nÅ³ veiklÄ…, laikantis nekaltumo prezumpcijos niekam neinkriminuojant jokiÅ³ ve
Pamainos pareigÅ«nai pasira&scaron;ytinai buvo supaÅ¾indinti su MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-1203 ra&scaron;tu Nr.(6.1)3B-10304 (Komisijos pastaba: ra&scaron;to data &bdquo;2012-10-03&ldquo;) ir atmintine dÄ—l
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s postuose, taip pat ir su teritorinÄ—s muitinÄ—s dokumentais, skirtais kovai su korupcija ir
veiksmÅ³ planu jos i&scaron;gyvendinimui. Po G. Cinino vizitÅ³, postui buvo i&scaron;duota radijo stotis, veikianti
tolimÅ³jÅ³ reisÅ³ vairuotojÅ³ naudojamu daÅ¾niu, kad bÅ«tÅ³ galima klausytis vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ ir operatyviai
reaguoti Ä¯ informacijÄ… apie korupcijos aprai&scaron;kas.
A. R. dÄ—l galimai netinkamo pamainos darbo organizavimo ir pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ galimai netinkamos kontrolÄ—s,
draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ turÄ—jimo poste paai&scaron;kina, kad VTM kelio posto pamainos vir&scaron;ininko pareiginÄ—s
instrukcijos nenumato teisÄ—s pamainos vir&scaron;ininkui vykdyti operatyvinÄ™ veiklÄ…, ar taikyti kitus sekimo, baudÅ¾iamo
persekiojimo veiksmus. Savo kompetencijos ribose A. R. paklausdavo pamainoje dirbanÄ•iÅ³jÅ³, prie&scaron; paskirdamas
Ä¯ darbo vietas, ar tinkamai jie yra deklaravÄ™ telefonus, ar nÄ—ra atsiveÅ¾Ä™ Ä¯ darbÄ… pinigÅ³ sumÅ³ didesniÅ³ nei 1 MGL
neturi kitÅ³ draudÅ¾iamÅ³ tarnyboje turÄ—ti daiktÅ³, primindavo prievolÄ™ tokius daiktus deklaruoti specialiame Å¾urnale.
Tarnyboje A. R. vadovavosi principu, kad dirba su suaugusiais Å¾monÄ—mis, kurie pripaÅ¾inti tinkami eiti tarnybÄ… Lietuvos
muitinÄ—je, ir kurie jauÄ•ia atsakomybÄ™ uÅ¾ savo veiksmus, laikosi duotos priesaikos ir darbo drausmÄ—s. A.R. akcentavo Ä
atsakingÄ… komandinÄ¯ darbÄ… siekiant bendrÅ³ tikslÅ³ Ä¯gyvendinant muitinÄ—s misijÄ…. PareiginÄ—s instrukcijos jam taip
nesuteikia teisÄ—s tikrinti pamainos pareigÅ«nÅ³ asmeniniÅ³ daiktÅ³, spinteliÅ³ persirengimo patalpose. Jo nuomone, tai kitÅ³
tarnybÅ³, turinÄ•iÅ³ specialius Ä¯galiojimus darbas. DÄ—l poste 2012-12-05 vykdytos kratos jis negalÄ—jo nieko
paai&scaron;kinti, nes tarnyboms atliekant kratÄ… posto patalpose asmeni&scaron;kai nedalyvavo, apie kratos rezultatus
suÅ¾inojo i&scaron; ra&scaron;te pateiktos informacijos. Teigti, kad i&scaron;vardinti daiktai priklausÄ— kuriam nors
i&scaron; nu&scaron;alintÅ³ pareigÅ«nÅ³ taip pat negali, nes nÄ—ra supaÅ¾indintas su tyrimo medÅ¾iaga.
A.R. paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad vykdydamas savo pareigas, tinkamai organizavo darbÄ… pamainoje, t. y. organizavo
pamainos darbÄ… &ndash; skyrÄ— pamainos pareigÅ«nus atlikti pareigas Ä¯ poste numatytas darbo vietas, pagal esamÄ…
situacijÄ…, pareigÅ«nÅ³ skaiÄ•iÅ³ pamainoje, nukreipdavo pareigÅ«nus pagal kompetencijÄ… Ä¯ vienas ar kitas posto darbo
vietas, skyrÄ— tarnybos uÅ¾duotis, kontroliavo jÅ³ vykdymÄ…, reikalavo i&scaron; pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ tinkamo muitinÄ—
prieÅ¾iÅ«ros priemoniÅ³ uÅ¾tikrinimo, posto pralaidumo Ä¯gyvendinimo, rizikos planavimo ir analizÄ—s, kontrabandos ir kitÅ³
muitÅ³ teisÄ—s paÅ¾eidimÅ³ prevencijos ir uÅ¾kardymo, sudarydavo pamainos darbo grafikus, pildydavo nustatytus Å¾urnalus
suvestines, Ä¯formindavo sulaikytÅ³ prekiÅ³ perdavimÄ… ir pan. Esant galimybei kelis kartus per pamainÄ… vizituodavo posto
darbo vietas, i&scaron;imtinais atvejais dÄ—l pareigÅ«nÅ³ stokos pamainoje prisiskirdavo sau darbo vietÄ… lengvÅ³jÅ³
automobiliÅ³ i&scaron;vykimo i&scaron; Lietuvos Respublikos (darbo vieta Nr. 8 ir Nr.13). Ne kartÄ… dirbdamas
&scaron;iose darbo vietose korupcijos aprai&scaron;kÅ³ nenustatÄ— &ndash; niekas i&scaron; aptarnaujamÅ³ asmenÅ³
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nesiÅ«lÄ— dÄ—l ko nors tartis, nedÄ—jo jokiÅ³ pinigÅ³ tarp pateikiamÅ³ dokumentÅ³. Ne vienÄ… kartÄ… tikrino pareigÅ«nÅ³ da
ra&scaron;te minimoje krovininiÅ³ automobiliÅ³ atvykimo aik&scaron;telÄ—je, bet stebÄ—damas pateikiamus dokumentus,
pareigÅ«nÅ³ veiksmus nematÄ— jokiÅ³ paÅ¾eidimÅ³. Vykdant posto rekonstrukcijÄ…, pastaruosius mÄ—nesius, dalÄ¯ pamaino
tekdavo praleisti derinant ir organizuojant krovininiÅ³ automobiliÅ³ srautÄ… naudojant poste naujai diegiamÄ… eismo valdymo
sistemÄ… (EVS).
A.R. nuomone, pamainos vir&scaron;ininko darbas MedininkÅ³ kelio poste reikalauja dideliÅ³ darbo laiko sÄ…naudÅ³
tiesiogiai bendraujant su veÅ¾Ä—jais, deklarantais, keleiviais &ndash; sprendÅ¾iant sudÄ—tingesnes situacijas i&scaron;kilusia
dÄ—l prekiÅ³ deklaravimo, tikrinimo. DÄ—l &scaron;ios prieÅ¾asties ir kitÅ³ tiesioginiÅ³ pareigÅ³ vykdymo, jis neturÄ—jo galimy
nuolatos bÅ«ti kroviniÅ³ atvykimo aik&scaron;telÄ—je. MedininkÅ³ kelio posto darbo vietÅ³ apra&scaron;yme numatytomis
sÄ…lygomis skirdavo vadovaujanÄ•ius pareigÅ«nus organizuoti ir kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose.
Pilnai pasitikÄ—jo pareigÅ«nÅ³ kompetencija. Santykiai kolektyve buvo geri, darbinÄ—s nuotaikos teigiamos. NeÅ¾iÅ«rint Ä¯
didelius srautus ir darbo krÅ«vÄ¯ pareigÅ«nai tinkamai vykdÄ— savo funkcijas, visomis jÄ—gomis stengÄ—si uÅ¾tikrinti posto
laidumÄ…, operatyviai informuodavo A.R. apie sutrikusÄ¯ eismÄ… dÄ—l programÅ³ trikdÅ¾iÅ³, blogÅ³ oro sÄ…lygÅ³, kitÅ³ post
dirbanÄ•iÅ³ tarnybÅ³ lÄ—to darbo ir pan.
VTM Posto pamainos vir&scaron;ininkas I.K. savo 2013-01-07 paai&scaron;kinime nurodÄ—, jog nuo 2010 metÅ³ pradÅ¾ios
kovai su korupcija muitinÄ—je buvo skiriamas ypatingas dÄ—mesys. Jis kartu su kitais pamainÅ³ vir&scaron;ininkais 2010 m.
vasario mÄ—n. dalyvavo pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kvalifikacijos kÄ—limo kursuose, kuriÅ³ metu buvo skirta daug dÄ—mesio
kovos su korupcija klausimais. Taip pat dalyvavo Kovos su korupcija seminare, organizuoto MuitinÄ—s mokymo centro,
kurio metÅ³ i&scaron;klausÄ— ir TTT vir&scaron;ininko G. Cinino paskaitÄ…, skirtÄ… kovai su korupcija. Ä®gytas Å¾inias ir mu
vadovÅ³ poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ korupcijos rei&scaron;kinÄ¯ Lietuvos muitinÄ—je stengÄ—si reguliariai perteikti savo pamainos
pareigÅ«nams. Ypatingas akcentas kovai su korupcijÄ… buvo skirtas 2012 m. antrÄ… pusmetÄ¯. RytiniÅ³ pamainos pasitarimÅ³
metu prie&scaron; paskirstant pareigÅ«nus Ä¯ darbo vietas posto vir&scaron;ininkas, jo pavaduotojas ir jis reguliariai
akcentuodavo korupcijos Å¾alÄ… Lietuvos valstybei bei muitinei, ai&scaron;kino, kaip reikÄ—tÅ³ elgtis esant bandymams duoti
ky&scaron;Ä¯ muitinÄ—s pareigÅ«nui. Su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu Nr. (6.15)3B-10304 pamainos
pareigÅ«nai buvo supaÅ¾indinti pasira&scaron;ytinai. Taip pat su kitais svarbiausiais teisÄ—s aktais, reglamentuojanÄ•iais
muitinÄ—s veiklÄ…, pamainos pareigÅ«nai buvo reguliariai supaÅ¾indinami pasira&scaron;ytinai. Siekiant uÅ¾kirsti keliÄ… kor
tikrinant pareigÅ«nÅ³ darbÄ… Ä¯vairiuose posto darbo vietose, reguliariai ai&scaron;kino pareigÅ«nams asmeni&scaron;kai
apie korupcijas Å¾alÄ…, apie nepakantumo korupcijai jausmo ugdymÄ…. Taip pat reguliariai bendravo su krovininiÅ³
automobiliÅ³ vairuotojais, ai&scaron;kindamas jiems apie korupcijos Å¾alÄ… valstybei, apie atsakomybÄ™ bandant papirkti
muitinÄ—s pareigÅ«nus. Reguliariai tikrindavo (daÅ¾nai kartu su posto vir&scaron;ininku ar jo pavaduotoju) ne tik pareigÅ«nÅ³
darbo vietas, bet ir Ä¯vairias buitinÄ—s patalpas, stalÄ•ius, spinteles, kur galima bÅ«tÅ³ paslÄ—pti tarnyboje draudÅ¾iamus daik
ar pinigus. TaÄ•iau tikrinimÅ³ metÅ³ draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti tarnyboje daiktÅ³ ar pinigÅ³ nei karto aptikta nebuvo. I&scaron;
vairuotojÅ³ ar keleiviÅ³ nÄ— karto negavo nusiskundimo dÄ—l pareigÅ«nÅ³ bandymÅ³ i&scaron;provokuoti ky&scaron;io davimÄ
Taip pat ir pareigÅ«nai nÄ— karto neprane&scaron;Ä— jam apie bandymÄ… juos papirkti. Daryti pareigÅ«nÅ³ asmens apÅ¾iÅ«
asmeniniÅ³ drabuÅ¾iÅ³, daiktÅ³ ar jÅ³ drabuÅ¾iÅ³ spinteliÅ³ kratas jis teisÄ—s neturi, tam, jo nuomone, yra sukurtos atitinkamos
operatyvios tarnybos. Mano, kad tokia jo veikla atitinka prane&scaron;ime i&scaron;vardintÅ³ teisÄ—s dokumentÅ³ punktÅ³
reikalavimus.
I.K. paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad galÄ—tÅ³ skirti kovai su korupcija ir dar didesnÄ¯ dÄ—mesÄ¯, jei tai nesutrikdytÅ³
normalaus posto funkcionavimo, kadangi tektÅ³ nevykdyti dalÄ¯ Ä¯prastinÄ—s pamainos darbo organizavimo veiklos ir
nesprÄ™sti einamÅ³ muitinio Ä¯forminimo ir posto pralaidumo uÅ¾tikrinimo klausimÅ³. Jam teko dirbti penkiuose muitinÄ—s keli
postuose ir Vilniaus oro uosto poste. Mano, kad MedininkÅ³ kelio poste pamainos vir&scaron;ininkui tenka ypatingas,
nepalyginamai didesnis darbo krÅ«vis nei kituose postuose. Darbo grafiko, darbo vietÅ³ paskirstymo suplanavimas
dvide&scaron;imÄ•iai pareigÅ«nÅ³, o svarbiausia to paskirstymo Ä¯vedimas Ä¯ darbo vietÅ³ paskirstymo Å¾urnalÄ… (PDV)
reikalauja apie 1,5 val. intensyvaus darbo laiko sÄ…naudÅ³. Per darbo pamainÄ… tenka atsakyti Ä¯ skambuÄ•ius ar skambinti
paÄ•iam iki 200 kartÅ³, priimti iki 15-30 interesantÅ³ Ä¯vairiais klausimais (kai kuriÅ³ i&scaron; jÅ³ problemas Ä¯manoma
i&scaron;sprÄ™sti labai greitai, kitÅ³ problemÅ³ sprendimas gali pareikalauti ir valandos ar daugiau laiko), para&scaron;yti
ar atsakyti Ä¯ 20-30 Å¾inuÄ•iÅ³ posto pa&scaron;te, uÅ¾pildyti 7-8, kartais nemaÅ¾os apimties atskaitas ar statistiniÅ³ duomen
lenteles, Ä¯forminti tranzito pratesimÅ³ dokumentus, sukurti ir siÅ³sti operatyvios informacijos blankus, daryti uÅ¾klausas ir
ruo&scaron;ti atsakymus dÄ—l nestandartiniÅ³ kuro bakÅ³, siÅ³sti visÅ³ lydinÄ•iÅ³ dokumentÅ³ kopijas Ä¯ Ä¯vairias tarnybas
(kas kartais uÅ¾ima 1-1,5 val. laiko), Ä¯leisti, Ä¯forminti ir i&scaron;leisti prekes Ä¯veÅ¾amas Ä¯ posto DUTY FREE
parduotuvÄ™, fiksuoti nuolatos besikartojanÄ•ius Ä¯vairiÅ³ muitinÄ—s kompiuteriniÅ³ programÅ³ strigimus, ai&scaron;kintis dÄ—
normalaus sistemÅ³ darbÅ³ atnaujinimo. Vien posto pralaidumo kontrolÄ— ir jo normÅ³ vykdymo uÅ¾tikrinimas daÅ¾nai atima ik
3-4 val. laiko per parÄ…: padÄ—ties stebÄ—jimas, ai&scaron;kinimasis su ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnyba ir Baltarusijos
Respublikos muitine dÄ—l lÄ—to jÅ³ darbo (kas reikalauja ir nuÄ—jimo Ä¯ darbo vietÄ… ir Ä¯ neutraliÄ… zonÄ…), pralaidumo in
lenteliÅ³ pildymas ir i&scaron;siuntimas. Paskutiniu laiku nemaÅ¾ai laiko sÄ…naudÅ³ reikalavo ir eiliÅ³ elektroninÄ—s valdymo
sistemos (EVS) testavimas, normalaus funkcionavimo uÅ¾tikrinimas. ÄŒia I.K.i&scaron;vardijo tik tuos darbus, kuriuos tuo
momentu prisiminÄ—.
I&scaron;analizavus posto vadovybÄ—s pateiktus paai&scaron;kinimus, galima teigti, kad paai&scaron;kinimuose tiriami
pareigÅ«nai mini, kad ar minimalia, ar didesne apimtimi vykdÄ— pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ kontrolÄ™, todÄ—l objektyviai negal
konstatuoti, kad visi&scaron;kai nebuvo vykdoma pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ prieÅ¾iÅ«ra, Ä¯skaitant ir tam tikrÄ… dÄ—mesÄ¯
pareigÅ«nÅ³ drausmei. TaÄ•iau atkreiptinas dÄ—mesys, kad nagrinÄ—jamu atveju negali bÅ«ti vertinami Ä¯prastiniai ar formalÅ
veiksmai, kuriais nebuvo skirtas ypatingas dÄ—mesys nustatytai ir posto vadovybei prane&scaron;tai problemai apie
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ egzistavimÄ… VTM MedininkÅ³ kelio poste. Kaip minÄ—ta, nuo 2012 m. pradÅ¾ios buvo skirtas ypatinga
dÄ—mesys korupcijos pasirei&scaron;kimo tikimybei sumaÅ¾inti. Ä®vyko eilÄ— auk&scaron;Ä•iau nurodytÅ³ VTM ir MuitinÄ—s
departamento organizuotÅ³ pasitarimÅ³, Ä¯ kuriuos buvo kviesta VTM, Ä¯skaitant MedininkÅ³ kelio posto, vadovybÄ—.
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Nuolatos buvo akcentuojamas bÅ«tinas i&scaron;skirtinis dÄ—mesys korupcijos problemai ir pra&scaron;oma suteikti
pagalbÄ… jÄ… sprendÅ¾iant. VTM MedininkÅ³ kelio posto vadovybei buvo pateikti visi faktiniai duomenys, Ä¯skaitant ir per post
vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ per radijo stotÄ¯ vykusius pokalbius apie korupcijos pasirei&scaron;kimo
mastus VTM MedininkÅ³ kelio poste. Tiek VTM vir&scaron;ininkas, tiek MuitinÄ—s departamento generalinis direktorius
ra&scaron;tu pabrÄ—Å¾Ä— korupcijos uÅ¾kardymo svarbÄ…, atkreipÄ— ypatingÄ… dÄ—mesÄ¯ Ä¯ posto vir&scaron;ininkÅ³ i
vir&scaron;ininkÅ³ atsakomybÄ™ ir pareigÄ… imtis visÅ³ Ä¯manomÅ³ priemoniÅ³ situacijai pagerinti. Suteikdama pagalbÄ…
Ä¯vykdyti VTM vir&scaron;ininko ir MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus ra&scaron;ytinius Ä¯pareigojimus, TTT
vadovybÄ— ir pareigÅ«nai nuosekliai lankÄ—si VTM MedininkÅ³ kelio poste, kur suteikÄ— praktinÄ™ pagalbÄ…, nurodÄ— ir pa
pavyzdÅ¾ius, kaip galima ir reikia kovoti su transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ Ä¯vardintais posto pareigÅ«nÅ³ darbo
drausmÄ—s paÅ¾eidimais, aprÅ«pino posto vadovybÄ™ Ä¯ranga, kurios pagalba gali bÅ«ti suÅ¾inoma ir kontroliuojama reali
situacija. VTM MedininkÅ³ kelio posto vadovybÄ— ra&scaron;tu buvo Ä¯pareigota sustiprinti pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ kontrolÄ™
imtis visÅ³ Ä¯manomÅ³ priemoniÅ³ pakeisti situacijÄ…. Be to, tikrinami pareigÅ«nai patys pateiktuose paai&scaron;kinimuose
pripaÅ¾ino, kad sustiprintÄ… dÄ—mesÄ¯ antikorupcinÄ—s aplinkos formavimui jie Å¾inojo dar nuo 2010 m. i&scaron; susitikim
vykusiÅ³ MuitinÄ—s mokymo centre.
Vertinant &scaron;iuo kontekstu, Komisija nesutinka su tiriamÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimuose nurodytais
pasiteisinimais, kad poste nebuvo gauta nusiskundimÅ³ dÄ—l pareigÅ«nÅ³ elgesio
(D.R., G.P., A.R., I.K.
paai&scaron;kinimai) ir dÄ—l to nebuvo jokio pagrindo pareigÅ«nais nepasitikÄ—ti (D.R. paai&scaron;kinimas). &Scaron;i
aplinkybÄ— nÄ—ra esminÄ—, nes tiriamiems pareigÅ«nams buvo Å¾inoma, kad skundus dÄ—l VTM MedininkÅ³ kelio posto
pareigÅ«nÅ³ nederamo elgesio gaudavo TTT, be to skundai buvo gaunami ir MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu.
Apie juos posto vadovybei buvo prane&scaron;ta, taip pat pagarsinti tolimÅ³jÅ³ reisÅ³ vairuotojÅ³ vie&scaron;i pokalbiai
apie situacijÄ… poste, Ä¯rodantys, kad vairuotojai rÅ«pinosi neteisÄ—tu atlygiu. I&scaron; minÄ—tÅ³ aplinkybiÅ³ visumos galima
objektyviai konstatuoti, kad situacija minÄ—tiems pareigÅ«nams buvo Å¾inoma ir papildomÅ³ Ä¯rodymÅ³ suvokti vykstanÄ•ius
procesus ilgametÄ™ darbo patirtÄ¯ turintiems muitinÄ—s pareigÅ«nams, uÅ¾imantiems vadovaujanÄ•ias pareigas, neprireiktÅ³.
Kalbant apie korupcijos pasirei&scaron;kimus, turi bÅ«ti suvokiama, kad tai yra latentinis rei&scaron;kinys, naudingas
abiems pusÄ—ms, todÄ—l atvirÅ³ skundÅ³ pateikimo tikimybÄ— nebÅ«na didelÄ—. DÄ—l to net maÅ¾iausi Ä¯tariamai, kad &sc
rei&scaron;kinys gali bÅ«ti gajus statutiniÅ³ pareigÅ«nÅ³ tarpe, yra pakankamas pagrindas kelti susirÅ«pinimÄ… ir siekti to
i&scaron;vengti.
Vertindama tiriamÅ³ pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ™ auk&scaron;Ä•iau minÄ—ta apimtimi, Komisija taip pat nesutinka su argume
kad korupcijos uÅ¾kardymu turi uÅ¾siimti vien TTT (G.P. paai&scaron;kinimas). Jeigu kyla Ä¯tarimas apie konkretaus
struktÅ«rinio padalinio pareigÅ«nÅ³ galimus neteisÄ—tus veiksmus, &scaron;io struktÅ«rinio padalinio vadovas negali
nusi&scaron;alinti nuo problemos sprendimo, nes tai prie&scaron;tarautÅ³ jo pareigybÄ—s paskirÄ•iai (VTM kelio posto
vir&scaron;ininko, atliekanÄ•io pareigas MedininkÅ³ poste, pareigybÄ—s apra&scaron;ymo, patvirtinto VTM vir&scaron;ininko
2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B-303, 5 punktas). Be to, TTT pareigÅ«nai savo pareigÅ³ kiekvienos muitinÄ—s Ä¯staigos
kiekviename struktÅ«riniame padalinyje nevykdo, prie&scaron;ingai negu tÅ³ struktÅ«riniÅ³ padaliniÅ³ vadovybÄ—, kurie
betarpi&scaron;kai bendrauja su padalinio pareigÅ«nais, Å¾ino ir orientuojasi situacijoje i&scaron; vidaus. TaÄ•iau
&scaron;iuo atveju pastebÄ—tina, kad ne tik Å¾odinius, bet ra&scaron;ytinius Ä¯pareigojimus sustiprinti pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ
kontrolÄ™ ir korupcijos prevencijos priemoniÅ³ vykdymÄ… VTM MedininkÅ³ kelio posto vadovybei davÄ— dviejÅ³ muitinÄ—s
Ä¯staigÅ³ vadovai &ndash; VTM vir&scaron;ininkas (2012-03-08 ra&scaron;tas Nr. 2B-3.4-4927 &bdquo;DÄ—l muitinÄ—s
pareigÅ«nÅ³ paÅ¾eidimÅ³ tarnybos metu&ldquo;), o pakartotinai MuitinÄ—s departamento generalinis direktorius (2012-10-03
ra&scaron;tas Nr. (6.15)3B-10304 &bdquo;DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s postuose&ldquo;). MuitinÄ—s departamento
generalinio direktoriaus ir VTM vir&scaron;ininko ra&scaron;ytiniÅ³ pavedimÅ³ neigimas negali bÅ«ti pateisinamas
statutinÄ—je tarnyboje, be to prie&scaron;tarautÅ³ pareigÅ«nÅ³ veiklÄ… reglamentuojanÄ•iÅ³ teisÄ—s aktÅ³ reikalavimams (VTM
posto vir&scaron;ininko, posto vir&scaron;ininko pavaduotojo, posto pamainos vir&scaron;ininko pareigybiÅ³
apra&scaron;ymuose, patvirtintuose VTM muitinÄ—s vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B-303 ir 2011-03-04
Ä¯sakymu Nr. 3B-44, nurodytai pareigybÄ—s paskirÄ•iai, VTM vir&scaron;ininko 2011-02-25 Ä¯sakymu Nr. 3B-37 patvirtintÅ³
VTM MedininkÅ³ kelio posto vidaus darbo tvarkos taisykliÅ³ 4 punktui). TeritorinÄ—s muitinÄ—s struktÅ«rinio padalinio
Ä¯vaizdis, visÅ³ pirma, yra teritorinÄ—s muitinÄ—s atsakomybÄ—. Kiekviena muitinÄ—s Ä¯staiga turi siekti bendrÅ³ Lietuvos mu
tikslÅ³ ir jos veikla negali prie&scaron;tarauti Lietuvos muitinÄ—s misijai ir prioritetiniams uÅ¾daviniams. Tik bendrais
veiksmais, suteikiant visapusi&scaron;kÄ… tarpusavio pagalbÄ…, yra galimas uÅ¾sibrÄ—Å¾tÅ³ tikslÅ³ pasiekimas. AtsiÅ¾velg
atsakomybÄ—s perkÄ—limas vien kitoms Ä¯staigoms negali bÅ«ti objektyviai pateisinamas.
&Scaron;iame kontekte taip pat pastebÄ—tina, kad susiklosÄ•iusioje situacijoje nepagrÄ¯stas argumentas, kad kontrolÄ—s
apimÄ•iai reik&scaron;mÄ™ turi asmeninÄ— kiekvieno, galimai neteisÄ—tai besielgianÄ•io pareigÅ«no atsakomybÄ— (A.R.
paai&scaron;kinimas). Nustatytas ir per postÄ… vykstanÄ•iÅ³ asmenÅ³ nurodytas korupcijos aprai&scaron;kÅ³ poste mastas
kenkia viso posto Ä¯vazdÅ¾iui, neabejotinai ir muitinÄ—s autoritetui, sukuria neigiamÄ… nuomonÄ™ Lietuvos Respublikos ir
uÅ¾sienio valstybiÅ³ pilieÄ•iams apie Lietuvos muitinÄ—s pareigÅ«nus, ir visÅ³ pirma, apie posto ir teritorinÄ—s muitinÄ—s vad
Apsiribojimas vien asmenine konkretaus pareigÅ«no atsakomybe bÅ«tÅ³ pateisinamas esant pavienÄ—ms neesminÄ—ms
klaidoms, neÄ¯tariant didesnio nepateisinamo neleistinÅ³ veiksmÅ³ masto.
Komisija taip pat nesutinka su G.P. paai&scaron;kinime nurodytu teiginiu, kad nebuvo konkreÄ•iai nurodyta, kokius darbus
reikia atlikti, o buvo vien akcentuojama vadovÅ³ atsakomybÄ—. MuitinÄ—s departamento TTT ne kartÄ… vyko Ä¯ VTM
MedininkÅ³ kelio postÄ…, kur suteikÄ— pagalbÄ… posto vadovybei, atliko konkreÄ•ius veiksmus. TTT vir&scaron;ininkas G.
Cininas keletÄ… kartÅ³ vyko Ä¯ MedininkÅ³ kelio postÄ…, kur susitiko su G. P., R. J., pamainÅ³ vir&scaron;ininkais ir posto
pamainÅ³ pareigÅ«nais, teiravosi, kaip sekasi kovoti su korupcijos rei&scaron;kiniais, ai&scaron;kino, kaip kiekvienas
i&scaron; jÅ³ gali kovoti su &scaron;iuos rei&scaron;kiniu, kaip reikia dirbti su vairuotojais, kokiÄ… pozicijÄ… turÄ—tÅ³ uÅ¾imti
posto vadovybÄ— ir pamainÅ³ vir&scaron;ininkai, o eiliniams pareigÅ«nams instruktaÅ¾o metu papildomai ai&scaron;kino,
kaip elgtis ir kÄ… informuoti ky&scaron;io davimo atveju. Vieno i&scaron; susitikimo metu kartu su posto vir&scaron;ininku
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G. P. G. Cininas papra&scaron;Ä— pamainos vir&scaron;ininko I.K. prieiti prie pasirinkto vairuotojo ir perspÄ—ti pastarÄ…jÄ¯, ka
jis ir kiti kanale esantys vairuotojai Ä¯ pasus jokiÅ³ pinigÅ³ nedÄ—tÅ³. Tokiu bÅ«du posto vadovybei ir pamainÅ³
vir&scaron;ininkui buvo parodytas vienas i&scaron; bÅ«dÅ³, kaip prakti&scaron;kai galima kovoti su &scaron;ia problema.
Kaip alternatyvios prevencijos priemonÄ—s, posto vadovybei buvo siÅ«loma stebÄ—ti savo pareigÅ«nÅ³ darbÄ…, o pasitaikius
pinigÅ³ davimo atvejams, kalbÄ—tis su vairuotojais, Ä¯spÄ—ti juos, esant reikalui taikyti papildomas kontrolÄ—s priemones. Pos
vadovai buvo aprÅ«pinti radijo stotimi, veikianÄ•ia tolimÅ³jÅ³ reisÅ³ vairuotojÅ³ naudojamu daÅ¾niu, kad bÅ«tÅ³ galima
klausytis vie&scaron;Å³ vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ ir operatyviai reaguoti Ä¯ informacijÄ… apie korupcijos
aprai&scaron;kas. Posto vadovybei objektyviai negalÄ—jo bÅ«ti pateiktas baigtinis sÄ…ra&scaron;as veiksmÅ³, kuriÅ³
privaloma imtis, siekiant sumaÅ¾inti korupcijos aprai&scaron;kas. AtsiÅ¾velgiant Ä¯ tai, kad situacija yra dinaminÄ—,
besikeiÄ•ianti, priklausanti nuo Ä¯vairiÅ³ aplinkybiÅ³, posto vadovybÄ— taip pat turi bÅ«ti suinteresuota situacijos pagerinimu ir
turi reik&scaron;ti iniciatyvÄ…, sukuriant prevencines priemones. DÄ—l neai&scaron;kumÅ³ taikant prevencines priemones
buvo ra&scaron;tu pasiÅ«lyta kreiptis pagalbos Ä¯ TTT pareigÅ«nus, taÄ•iau VTM MedininkÅ³ kelio poste to padaryta
nebuvo, i&scaron; ko galima bÅ«tÅ³ daryti i&scaron;vadÄ…, kad galimos taikyti prevencinÄ—s priemonÄ—s buvo ai&scaron;kios
papildomos pagalbos ar i&scaron;ai&scaron;kinimo nereikalavo arba kad nebuvo dÄ—tos visokeriopos pastangos
&scaron;iÅ³ priemoniÅ³ vykdymui.
Komisija taip pat kriti&scaron;kai vertina paai&scaron;kinimÄ…, kad nepaisant to, kad pareigybÄ—s apra&scaron;yme yra
numatytos funkcijos organizuoti ir kontroliuoti pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir drausmÄ™, pagrindinÄ—mis darbo funkcijom
yra kitos (R.J. paai&scaron;kinimas). Galima sutikti su tuo, kad priklausomai nuo esamos padÄ—ties, viena ar kita darbo
funkcija gali turÄ—ti prioritetÄ…. NagrinÄ—jamoje situacijoje VTM MedininkÅ³ kelio posto vadovybei ai&scaron;kiai ir
nedviprasmi&scaron;kai buvo duota suprasti, kad reikalaujama ne Ä¯prastiniÅ³ funkcijÅ³ atlikimo, o reikalaujama sustiprinti
konkreÄ•ios funkcijos vykdymÄ…, tuo paÄ•iu suteikti pagalbÄ… kitai tarnybai siekiant bendro institucijÅ³ tikslo.
Vertinant VTM MedininkÅ³ kelio posto vadovybÄ—s pastangas imtis priemoniÅ³ tikrinti pareigÅ«nÅ³ drausmÄ™ ir tai
reglamentuojanÄ•iÅ³ teisÄ—s aktÅ³ laikymÄ…si, Komisija kriti&scaron;kai vertina kaip objektyvÅ³ pasiteisinimÄ… tiriamÅ³
pareigÅ«nÅ³ argumentÄ…, kad jie neturi Ä¯galiojimÅ³ atlikti operatyvinÄ—s veiklos ir dÄ—l to negali atlikti kratos, tikrinti pareigÅ«
spinteliÅ³, daiktÅ³, ie&scaron;kant draudÅ¾iamÅ³ posto pareigÅ«nams turÄ—ti daiktÅ³ (D.R., G.P., A.R., I.K.
paai&scaron;kinimai). Vertinant pareigÅ«nÅ³ pateiktus paai&scaron;kinimus, susidaro Ä¯spÅ«dis, kad dÄ—l &scaron;ios
prieÅ¾asties draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ patikrinimas pas pareigÅ«nÄ… asmeni&scaron;kai ar jo spintelÄ—je dÄ—l Ä¯vardintos prieÅ
i&scaron; viso nebuvo vykdomas. &Scaron;iuo atveju kaip alternatyva, Komisijos nuomone, galÄ—jo bÅ«ti taikoma
identi&scaron;ka priemonÄ— &ndash; pareigÅ«no vadovo pra&scaron;ymas parodyti, ar pareigÅ«nas turi prie savÄ™s
draudÅ¾iamus daiktus, pra&scaron;ymas atidaryti spintelÄ™, esanÄ•iÄ… tarnybinÄ—se patalpose, tikslu dalyvaujant tikrinamam
pareigÅ«nui vizualiai patikrinti MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2003-08-28 Ä¯sakymo Nr. 1B-758
&bdquo;DÄ—l MuitinÄ—s postÅ³ teritorijoje draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti daiktÅ³ sÄ…ra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; (2012-02-13 Ä¯
Nr. 1B-140 redakcija) vykdymÄ…. Tik tuo atveju, jeigu bÅ«tÅ³ susidurta su prie&scaron;i&scaron;ka asmens reakcija ar
atsisakymu vykdyti &scaron;Ä¯ vadovo nurodymÄ…, bÅ«tÅ³ galima teigti, kad buvo imamasi priemoniÅ³, stengiamasi uÅ¾tikrinti
drausmÄ—s reikalavimÅ³ laikymÄ…si.
Taip pat bendrai Ä¯vertinus tikrinamÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimus, nustatyta, kad juose minimos priemonÄ—s
daugelÄ¯ atvejÅ³ apsiribodavo daugiau Å¾odiniais ai&scaron;kinimais ir Ä¯spÄ—jimais, taÄ•iau ne konkreÄ•iÅ³ aktyviÅ³ veiksmÅ
atlikimu, kuriais pasireik&scaron;tÅ³ sustiprinta pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ—s kontrolÄ— ar priemoniÅ³, nukreiptÅ³ Ä¯
korupcijos pasire&scaron;kimo tikimybÄ—s sumaÅ¾inimÄ….
AtsiÅ¾velgdama Ä¯ tai, Komisija, siekdama objektyviai i&scaron;tirti postui ir pamainoms vadovavusiÅ³ pareigÅ«nÅ³
veiksmus, uÅ¾tikrinant sustiprintÄ… posto pareigÅ«nÅ³ drausmÄ—s kontrolÄ™ ir korupcijos aprai&scaron;kÅ³ sumaÅ¾inimÄ…
apklausÄ— 46 VTM posto pareigÅ«nus, atliekanÄ•ius ar atlikusius pareigas VTM MedininkÅ³ kelio poste (Z. V., S. S., M. S., K.
R., A. P., K. R., A. L., L. &Scaron;., J. ÄŒ., L. B., D. Z., N. P., E. K., A. Å½., R. B., Å½. S., B. S., L. K., A. B., R. B., P. B., E.
B., M. S., A. D., B. G., V. M., G. K., S. L., R. G., J. G., J. D., S. A., A. ÄŒ., R. K. R., G. G., M. S., S. B.,
G. S.,
S. K., A. P., T. M., E. N., J. P., D. Å½., D. J. ir J. S.), apie jÅ³ pastebÄ—tus vadovybÄ—s veiksmus, i&scaron; kuriÅ³ jie galÄ—tÅ³
sprÄ™sti, kad posto vadovybÄ— kontroliavo jÅ³ darbÄ… ir drausmÄ™, kad buvo sustiprinta pareigÅ«nÅ³ drausmÄ—s kontrolÄ—
korupcijos pairei&scaron;kimo prevencija. Komisija apklausÄ— pareigÅ«nus, dirbanÄ•ius ir dirbusius kiekvieno pamainos
vir&scaron;ininko pamainoje (i&scaron; kiekvienos pamainos po 9-13 pareigÅ«nÅ³). I&scaron; auk&scaron;Ä•iau nurodytÅ³
pareigÅ«nÅ³ buvo apklausta 10 &scaron;iuo metu nu&scaron;alintÅ³ muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ (MuitinÄ—s departamento
generalinio direktoriaus 2012-12-05 Ä¯sakymas Nr. 1P-1180, 2012-12-07 Ä¯sakymas Nr. 1P-1190), sutikusiÅ³ atvykti
pokalbiui su Komisija, ir 36 dirbantys VTM MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nai, i&scaron; kuriÅ³ 6 pareigÅ«nai buvo naujai
priimti, dirbÄ™ poste nuo 2012 m. rugpjÅ«Ä•io mÄ—n. pabaigos, rugsÄ—jo mÄ—n. pradÅ¾ios ar spalio mÄ—n. vidurio.
Vertinant VTM posto pamainos vir&scaron;ininko I.K. pamainos pareigÅ«nÅ³ pastebÄ—jimus apie jÅ³ tiesioginio vadovo ir
kitos posto vadovybÄ—s (posto vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo) darbÄ…, nustatyta:
dauguma apklaustÅ³jÅ³ teigÄ—, kad I.K.per pamainÄ… lankosi pareigÅ«nÅ³ darbo vietose, perpus maÅ¾iau nurodÄ—, kad t
tik atsiradus konkreÄ•iai problemai ar to nepastebÄ—jo;
dÄ—l pareigÅ«nams tarnybos metu posto teritorijoje draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti daiktÅ³ patikrinimo didÅ¾ioji dauguma pavaldÅ¾
pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad toks tikrinimas vyksta tik kartÄ… ar keletÄ… kartÅ³ per mÄ—nesÄ¯, perpus maÅ¾iau pareigÅ«nÅ³ n
kad jÅ³ pra&scaron;oma tik prie&scaron; pamainÄ… uÅ¾ra&scaron;yti Ä¯ Å¾urnalÄ… draudÅ¾iamus daiktus ir toks pat skaiÄ•iu
nurodÄ—, kad tikrinama kiekvienÄ… pamainÄ…;
didÅ¾ioji dauguma apklaustÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad neÅ¾ino, nematÄ— ar negirdÄ—jo, kad posto vadovybÄ—
pana&scaron;ias akcijas, kaip vykdÄ— TTT 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. Perpus maÅ¾iau pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad posto vado
patikrindavo vairuotojÅ³ dokumentus, ir dar perpus maÅ¾iau, kad posto ir pamainos vir&scaron;ininkas Ä¯spÄ—davo
vairuotojus apie gresianÄ•iÄ… baudÅ¾iamÄ…jÄ… atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…;
dÄ—l pareigÅ«nÅ³ darbo vietÅ³ ar patalpÅ³ patikrinimo pusÄ— pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad buvo tikrinto
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(i&scaron; jÅ³ pusÄ— nurodÄ—, kad tikrintos darbo vietos dÄ—l draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³, kiti &ndash; kad tikrindavo patalpas
(daÅ¾numo nenurodÄ—);
dÄ—l darbo vietoje esanÄ•iÅ³ segtuvÅ³, dokumentÅ³ kilnojimo, tikrinimo, priminimo apie atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io pa
absoliuti dauguma apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad buvo primenama apie atsakomybÄ™, taÄ•iau nenurodÄ—, kad bÅ«tÅ³ tam tikslu
tikrinti darbo vietoje esantys dokumentai. Vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad visi trys vadovai karÄ… per dienÄ… atlikdavo tokiu
tikrinimus, o pamainos vir&scaron;ininkas &ndash; 3 kartus per dienÄ…;
beveik visi apklaustieji pareigÅ«nai paai&scaron;kino, kad pamainos pradÅ¾ioje vykdavo Ä¯prastiniai susirinkimai, kuriÅ³
metu buvo primenama korupcijos problema, akcentuojami Ä¯staigos tikslai, misija ir pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ—;
didÅ¾ioji dauguma apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad VTM ir MD ra&scaron;tai jiems yra Å¾inomi, pamainos vir&scaron;ininkas
priÅ¾iÅ«rÄ—jo jÅ³ vykdymÄ… (klausÄ—, ar siÅ«lyta pinigÅ³, priÅ¾iÅ«rÄ—jo darbo vietose), perpus maÅ¾iau pareigÅ«nÅ³ paa
kad ra&scaron;tai yra Å¾inomi, taÄ•iau tikrinimo nepastebÄ—jo arba nenurodÄ—, kad toks buvo;
pusÄ— apklaustÅ³jÅ³ paai&scaron;kino, kad pamainos vir&scaron;ininkas tikrindavo vairuotojÅ³ pateikiamus dokumentus
(nurodÄ—, kad retkarÄ•iais arba daÅ¾numo nenurodÄ—), kiti &ndash; kad to nepastebÄ—jo ar kad tikrinama buvo tik kai buvo
kreiptasi asmeni&scaron;kai;
didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad patys nematÄ—, kad vairuotojai bÅ«tÅ³ Ä¯spÄ—jami apie baudÅ¾iamÄ…jÄ… at
ky&scaron;io davimo;
dÄ—l pasuose Ä¯dedamÅ³ pinigÅ³ neÅ¾ymiai didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad tokie atvejai pasitaikydavo ir tuom
pinigus tiesiog grÄ…Å¾indavo, o vairuotojus Ä¯spÄ—davo, kiti &ndash; kad nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ dedami pinigai;
didÅ¾ioji dauguma apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas vykdÄ— pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbo prieÅ
nesant posto vir&scaron;ininkui ar jo pavaduotojui;
apie posto vir&scaron;ininko pavaduotojÄ… ir jo bendravimÄ… su posto pareigÅ«nais didÅ¾ioji dauguma nurodÄ—, kad pare
labiau uÅ¾siimdavo mokymais ar Å«kiniais reikalais, taÄ•iau ir tikrindavo darbo vietas ar darbÄ…, kaip ir posto
vir&scaron;ininkas.
V.P. vadovautos pamainos pareigÅ«nai apie jÅ³ tiesioginio vadovo ir kitos posto vadovybÄ—s (posto vir&scaron;ininko ir jo
pavaduotojo) darbÄ… pastebÄ—jo Å¾emiau nurodytÄ…:
didÅ¾ioji dauguma apklaustÅ³jÅ³ teigÄ—, kad V. P. pamainos metu tikrina pareigÅ«nÅ³ darbo vietas ir atliekamÄ… darbÄ….
dalis (perpus maÅ¾iau) &ndash; kad pamainos vir&scaron;ininkas konsultuoja tik dÄ—l problemÅ³;
dÄ—l pareigÅ«nams tarnybos metu posto teritorijoje draudÅ¾iamÅ³ turÄ—ti daiktÅ³ patikrinimo neÅ¾ymiai didesnÄ— dalis p
nurodÄ—, kad toks tikrinimas vyksta kiekvienÄ… pamainÄ… (dauguma i&scaron; jÅ³ nurodÄ—, kad daÅ¾nai pamainos metu), p
maÅ¾iau teigÄ—, kad tik pamainos pradÅ¾ioje;
dÄ—l pareigÅ«nÅ³ darbo vietÅ³ ar patalpÅ³ patikrinimo visi apklausti pavaldÅ«s pareigÅ«nai nurodÄ—, kad tokÄ¯ tikrinimÄ…
jÅ³ paÅ¾ymÄ—jo, kad nuolat ar daÅ¾nai) pamainos metu posto vadovybÄ— vykdo. MaÅ¾a dalis nurodÄ—, kad tikrinimas vyks
nedaÅ¾nai, kas antrÄ…/treÄ•iÄ… pamainÄ… ar kai yra problema arba tikrina (&bdquo;apsiÅ¾iÅ«ri&ldquo;) patys;
didesnÄ— dalis apklaustÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad posto vadovybÄ— vykdydavo pana&scaron;ias akcijas, kaip
vykdÄ— TTT 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. MaÅ¾esnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad vykdavo tik pareigÅ«nÅ³ darbo stebÄ—
pareigÅ«nÅ³, kiek nurodÄ— apie stebÄ—jimÄ…, nurodÄ—, kad nematÄ—, kad vyktÅ³ tokios akcijos;
dÄ—l darbo vietoje esanÄ•iÅ³ segtuvÅ³, dokumentÅ³ kilnojimo, tikrinimo, priminimo apie atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io pa
absoliuti dauguma apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad tai buvo daroma (beveik niekas nenurodÄ— daÅ¾numo);
beveik visi apklaustieji pareigÅ«nai paai&scaron;kino, kad pamainos pradÅ¾ioje vykdavo Ä¯prastiniai susirinkimai, kuriÅ³
metu buvo primenama korupcijos problema, akcentuojami Ä¯staigos tikslai, misija ir pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ—;
didÅ¾ioji dauguma apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad VTM ir MD ra&scaron;tai jiems yra Å¾inomi, ar pamainos vir&scaron;ininkas
priÅ¾iÅ«rÄ—jo jÅ³ vykdymÄ…, atsakyti negalÄ—jo. TreÄ•daliu maÅ¾iau nurodÄ—, kad Å¾ino MuitinÄ—s departamento ra&sca
neÅ¾ymiai didesnÄ— dalis apklaustÅ³jÅ³ paai&scaron;kino, kad pamainos vir&scaron;ininkas tikrindavo vairuotojÅ³
pateikiamus dokumentus (daÅ¾numo nenurodÄ—). Beveik tokia pat dalis nurodÄ—, kad patikrindavo kartais, kai stebÄ—davo
darbo vietose;
pusÄ— pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad matÄ—, kad vairuotojai bÅ«tÅ³ Ä¯spÄ—jami apie baudÅ¾iamÄ…jÄ… atsakomybÄ™ dÄ—
perpus maÅ¾iau nurodÄ—, kad nematÄ—, tiek pat nurodÄ—, kad matÄ— kalbant su vairuotojais (pokalbio turinio neÅ¾ino);
dÄ—l pasuose Ä¯dedamÅ³ pinigÅ³ beveik visi nurodÄ—, kad nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ dedami pinigai (vienas atsisakÄ— atsaky
&scaron;Ä¯ klausimÄ…). Vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad kartais bÅ«davo, tuomet pinigus grÄ…Å¾indavo;
beveik visi apklaustieji nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas vykdÄ— pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbo prieÅ¾iÅ«rÄ… i
posto vir&scaron;ininkui ar jo pavaduotojui;
apie posto vir&scaron;ininko pavaduotojÄ… ir jo bendravimÄ… su posto pareigÅ«nais didÅ¾ioji dauguma nurodÄ—, kad pare
tikrina jÅ³ darbÄ… ir tvarkÄ… darbo vietose, pora apklaustÅ³ nurodÄ—, kad tikrino kartÄ… per kelias pamainas (kelis kartus per
mÄ—nesÄ¯).
Apklausti VTM posto pamainos vir&scaron;ininko D.R. pamainos pareigÅ«nai apie tas paÄ•ias aplinkybes parodÄ—:
didÅ¾ioji dauguma pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad D.R. priÅ¾iÅ«ri jÅ³ darbÄ… pamainos metu, perpus maÅ¾iau pareigÅ«nÅ³ n
priÅ¾iÅ«rimas buvo ne tik tam tikrÅ³ problemÅ³ sprendimas;
beveik vienodas skaiÄ•ius pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ turÄ—jimas tikrinamas prie&scaron; kiekvienÄ…
ir kai kada pamainos metu (i&scaron;skyrÄ— posto vir&scaron;ininko pavaduotojÄ… R. J.), ir kad toks tikrinimas vykdomas ne
kiekvienÄ… pamainÄ… arba visai nevykdomas;
dauguma pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad posto vadovybÄ— apÅ¾iÅ«rÄ—davo jÅ³ darbo vietas arba patalpas pamainos
perpus maÅ¾iau nurodÄ—, kad tai vykdoma nebuvo (arba kad tokiÅ³ veiksmÅ³ nematÄ—) ir kad apÅ¾iÅ«rÄ—davo patys, po vi
Å¾mogÅ³ nurodÄ—, kad apÅ¾iÅ«ra vykdoma tik kartais ir konkreÄ•iai pinigÅ³ ie&scaron;koma nebuvo;
vienodas skaiÄ•ius paklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad tokiÅ³ akcijÅ³, kurias vykdÄ— TTT, posto vadovybÄ— nevykdÄ— ir kad tokio
buvo vykdomos. Vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad buvo stebimas darbas, ir vienas &ndash; kad tikrinami vairuotojÅ³
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dokumentai;
didÅ¾ioji dauguma apklaustÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad posto vadovybÄ— lankydavosi darbo vietose ir kilnodavo
dokumentus, Ä¯spÄ—davo apie baudÅ¾iamÄ…jÄ… atsakomybÄ™ (keletas pareigÅ«nÅ³ nenurodÄ—, kad buvo Ä¯spÄ—jami ap
atsakomybÄ™). TreÄ•dalis pareigÅ«nÅ³ nenurodÄ—, kad tokia veiksmai bÅ«tÅ³ vykdomi;
beveik vienodas skaiÄ•ius pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad korupcijos daroma Å¾ala, muitinÄ—s misija ir atsakomybÄ— uÅ¾ net
paÄ—mimÄ… nebuvo akcentuojami per susirinkimus arba tai Ä¯vykdavo tik kartais (pvz., per &scaron;ventes), ir kad
&scaron;ie dalykai per pamainÅ³ susirinkimus buvo akcentuojami;
didÅ¾ioji dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad MuitinÄ—s departamento ir VTM ra&scaron;tai apie korupcijos prevencijÄ… poste
yra Å¾inomi, taÄ•iau apie jÅ³ vykdymo prieÅ¾iÅ«rÄ… nenurodÄ—. Keletas pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad Å¾ino tik MuitinÄ—s de
arba tik VTM ra&scaron;tÄ…, ar neatsimena;
beveik vienodas skaiÄ•ius apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad vairuotojÅ³ dokumentai buvo tikrinami (labiau i&scaron;skyrÄ— pama
vir&scaron;ininkÄ… ir posto vir&scaron;ininko pavaduotojÄ…) ir kad tokio dalyko neÅ¾ino arba nematÄ—;
didÅ¾ioji dauguma pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad nematÄ—, kad vairuotojai bÅ«tÅ³ Ä¯spÄ—jami apie atsakomybÄ™ uÅ
ky&scaron;io davimÄ…. Perpus maÅ¾iau nurodÄ—, kad buvo Ä¯spÄ—jami arba kad matÄ—, jog kalbamasi su vairuotojais, bet
pokalbio turinio neÅ¾ino;
didÅ¾ioji dauguma apklustÅ³jÅ³ pinigÅ³ vairuotojÅ³ pateikiamuose pasuose nepastebÄ—jo, perpus maÅ¾iau &ndash; kad pin
pasitaikydavo, taÄ•iau juos grÄ…Å¾indavo. Keletas pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad pasus jie gauna tik i&scaron; ValstybÄ—s sieno
apsaugos tarnybos pareigÅ«nÅ³ (kas prie&scaron;tarauja tikrovei, nes i&scaron; &scaron;ios tarnybos pasus pareigÅ«nai
gauna tik tuomet, kai bÅ«na paskirti Ä¯ lengvÅ³jÅ³ automobiliÅ³ tikrinimÄ…). &Scaron;iuo klausimu svarbus vienos i&scaron;
pareigÅ«niÅ³ (B.G.) paai&scaron;kinimas, kuriame ji nurodÄ—, kad bÅ«davo atvejÅ³, kai vairuotojai su pasu paduodavo
pinigus, o &scaron;alia bÅ«davo pamainos vir&scaron;ininkas arba kitas vadovaujantis pareigÅ«nas. Tuomet jie
(Komisijos pastaba: kalbama ir apie kitus pareigÅ«nus) pinigus grÄ…Å¾indavo vairuotojui arba vadovaujantis pareigÅ«nas pats
grÄ…Å¾indavo ir vairuotojÄ… apibardavo. Kai &scaron;alia nieko nebÅ«davo, ji pinigus paimdavo ir Ä¯mesdavo Ä¯
&scaron;iuk&scaron;liÅ³ dÄ—Å¾Ä™. I&scaron; jos pinigus karts nuo karto paimdavo atsakingas uÅ¾ krovininiÅ³ automobiliÅ³
importo aik&scaron;telÄ™ ir vÄ—liau tuos pinigus padalindavo. Po dvylikos darbo valandÅ³ ji rasdavo jai priklausanÄ•iÄ… dalÄ¯
savo striukÄ—s ki&scaron;enÄ—je ar padÄ—tus ant persirengimo spintelÄ—s kepurÄ—je;
visi apklaustieji atsakÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas priÅ¾iÅ«rÄ—davo jÅ³ darbÄ… ir nesant posto vir&scaron;ininko a
pavaduotojo;
apie posto vir&scaron;ininko pavaduotojo darbÄ… poste didÅ¾ioji dauguma pareigÅ«nÅ³ pastebÄ—jo, kad jis kontroliuoja juo
pamainos metu (tai gali vykti ir kelis kartus per pamainÄ…). Tik keletas nurodÄ—, kad posto vir&scaron;ininko pavaduotojas su
pareigÅ«nais bendrauja tik dÄ—l problemÅ³ arba sÄ—di savo kabinete.
Vertinant VTM posto pamainos vir&scaron;ininko A.R. pamainos pareigÅ«nÅ³ pastebÄ—jimus apie jÅ³ tiesioginio vadovo ir
kitos posto vadovybÄ—s (posto vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo) darbÄ…, nustatyta:
didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas lankosi jÅ³ darbo vietose ir priÅ¾iÅ«ri jÅ³ atliekamÄ
(vienas paÅ¾ymÄ—jo, kad tai daro tik po pietÅ³). Perpus maÅ¾iau nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas dalyvauja, kai
atsiranda problemos;
dÄ—l draudÅ¾iamÅ³ muitinÄ—s pareigÅ«nams poste turÄ—ti daiktÅ³ tikrinimo vienodas skaiÄ•ius pareigÅ«nÅ³ pasisakÄ—,
tikrinama tik prie&scaron; pamainos pradÅ¾iÄ…, ir kad tikrinama daÅ¾niau kiekvienÄ… pamainÄ…. Po vienÄ… pareigÅ«nÄ…
tikrinama kartais ar netikrinama;
vienodas skaiÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ atsakÄ—, kad nematÄ— ar neÅ¾ino, kad bÅ«tÅ³ tikrinamos darbo patalpos ir kad darbo viet
tikrinamos, Ä¯skaitant ir persirengimo kambarÄ¯;
didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad tokios akcijos, kaip vykdÄ— TTT, atliekamos nebuvo, tiesiog buvo kontroliuojama
darbas. Viena pareigÅ«nas girdÄ—jo, kad &bdquo;eidavo per vairuotojus&ldquo; ir du, kad poste buvo racija ir kad
prie&scaron; pamainÄ… buvo minima apie korupcijos prevencijÄ…;
vienodos nuomonÄ—s dÄ—l dokumentÅ³, esanÄ•iÅ³ darbo vietose kilnojimo, tikrinimo, ar nÄ—ra neteisÄ—tÅ³ atlygiÅ³, pareig
neturÄ—jo: vienodas nedidelis skaiÄ•ius pareigÅ«nÅ³ nurodÄ— tokias aplinkybes - dokumentai kilnojami nebuvo, bet apie
atsakomybÄ— primindavo; dokumentai buvo perÅ¾iÅ«rimi keletÄ… kartÅ³ per mÄ—nesÄ¯ ir primenama atsakomybÄ—; kad buv
kilnojami dokumentai, ir primenama atsakomybÄ— uÅ¾ neteisÄ—to atlygio paÄ—mimÄ…. Taip pat vienodas, bet maÅ¾esnis s
pareigÅ«nÅ³ pasisakÄ—, kad posto vir&scaron;ininko pavaduotojas tik atnaujindavo segtuvus ir kad tikrinama nebuvo arba
tikrindavo tik ant stalo gulinÄ•ius dokumentus;
didÅ¾ioji dalis apklaustÅ³jÅ³ pasisakÄ—, kad per kiekvienÄ… pamainos susirinkimÄ… buvo akcentuojama korupcijos daroma
muitinÄ—s misija ir atsakomybÄ— uÅ¾ neteisÄ—to atlygio paÄ—mimÄ…;
didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad tiek MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus, tiek VTM vir&scaron;ininko
ra&scaron;tai apie korupcijos poste prevencijÄ… jiems yra Å¾inomi. Perpus maÅ¾iau nurodÄ—, kad &scaron;iÅ³ ra&scaron;tÅ³
neÅ¾ino ar nematÄ—;
pusÄ— apklaustÅ³ nurodÄ—, kad nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrinami vairuotojÅ³ pateikiami dokumentai, taÄ•iau dalis jÅ³ tuo paÄ
paÅ¾ymÄ—jo, kad posto pamainos vir&scaron;ininkas galÄ—jo stebÄ—ti, kaip posto pareigÅ«nas ima pasÄ…). Vienodas maÅ¾
skaiÄ•ius pareigÅ«nÅ³ pasisakÄ—, kad tikrinimas vykdavo tik kai kildavo klausimas ir buvo pamainos vir&scaron;ininkui
pateikiami dokumentai, ir kad tikrinimas vykdavo;
kiek didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kino, kad nematÄ—, kad vairuotojai bÅ«tÅ³ Ä¯spÄ—jami dÄ—l ky&scaron;io d
nurodÄ— kitas aplinkybes: kad Ä¯spÄ—davo posto vir&scaron;ininkas, taÄ•iau ne kiekvienÄ… pamainÄ…, kad girdÄ—jo apie ta
i&scaron; kitÅ³ arba kad girdÄ—jo, kad kalba su vairuotojais, bet pokalbio turinio neÅ¾ino;
didesnÄ— dalis apklaustÅ³ pareigÅ«nÅ³ teigÄ—, kad buvo atvejÅ³, kai pinigai buvo Ä¯dÄ—ti Ä¯ vairuotojÅ³ pateikiamÄ… pasÄ
tuos pinigus grÄ…Å¾indavo. Kiti tokiÅ³ dalykÅ³ nepastebÄ—jo;
didÅ¾ioji dauguma pareigÅ«nÅ³ pasisakÄ—, kad posto pamainos vir&scaron;ininkas vykdÄ— pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ prieÅ
http://senas.tarnautojai.lt
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kai nebÅ«davo posto vir&scaron;ininko;
apie posto vir&scaron;ininko pavaduotojo darbÄ… didesnÄ— dalis pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad pavaduotojas yra labiau uÅ¾s
Å«kiniais reikalais, bet tuo paÄ•iu patikrindavo ir jÅ³ darbÄ… (kontroliuodavo, ateidavo Ä¯ darbo vietÄ…). Pora apklaustÅ³ nurodÄ
kad posto vir&scaron;ininko pavaduotojas tvarko segtuvus, dirba su popieriais ir daro inventorizacijas.
I&scaron; pateiktÅ³ VTM MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimÅ³ ai&scaron;ku, kad posto vadovybÄ—
atlikinÄ—jo vienokius ar kitokius veiksmus, kuriais pasireik&scaron;davo pareigÅ«nÅ³ darbo prieÅ¾iÅ«ra, taÄ•iau i&scaron;
apklaustÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimÅ³ negalima padaryti i&scaron;vados, kad poste buvo vykdoma sustiprinta
pareigÅ«nÅ³ drausmÄ—s kontrolÄ— ir sustiprintas VTM plano korupcijos aprai&scaron;koms sumaÅ¾inti vykdymas, kad visi
pareigÅ«nai jautÄ— sustiprintÄ… dÄ—mesÄ¯ jÅ³ atliekamam darbui ir elgesiui bendraujant su vykstanÄ•iais per postÄ… bei dide
dÄ—mesÄ¯ darbui su per postÄ… vykstanÄ•iais asmenimis (informavimu, jÅ³ pateikiamÅ³ dokumentÅ³ tikrinimu). DaÅ¾niausiai
pusÄ— apklaustÅ³jÅ³ pareigÅ«nÅ³ teigdavo buvus tam tikriems tikrinimams, o kiti apklaustieji negÄ—lÄ—jo to patvirtinti. Taip pa
uÅ¾fiksuota ir tokiÅ³ paai&scaron;kinimÅ³, kurie prie&scaron;tarauja tikrinamo pareigÅ«no pateiktoms aplinkybÄ—ms,
pavyzdÅ¾iui, pats R.J. teigÄ—, kad darbo vietas apeidavo pamainos pradÅ¾ioje, o apklausti pareigÅ«nai &ndash; kad 3-4 kartu
per pamainÄ….
PaÅ¾ymÄ—tina, kad tarp apklaustÅ³jÅ³ buvo 6 neseniai Ä¯ tarnybÄ… priimti asmenys (2 nuo rugpjÅ«Ä•io mÄ—n. pabaigos,
nuo rugsÄ—jo mÄ—n. pradÅ¾ios ir 3 nuo spalio mÄ—n. vidurio). &Scaron;iuos pareigÅ«nus Komisija apklausÄ—, siekdama
visapusi&scaron;ko aplinkybiÅ³ i&scaron;tyrimo. Naujai priimti asmenys dar nespÄ—jo suformuoti ilgalaikiÅ³ ry&scaron;iÅ³
su posto vadovybe bei galÄ—jo pakankamai objektyviai i&scaron;reik&scaron;ti naujai priimto asmens poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ naujo
darbo aplinkÄ…. Komisija neapklausinÄ—jo naujai priimtÅ³ pareigÅ«nÅ³ M. G., A. L. ir E. &Scaron;., kurie buvo priimti Ä¯ tarnybÄ
2012 m. lapkriÄ•io mÄ—n. pabaigos, dÄ—l per trumpo jÅ³ tarnybos laikotarpio.
Ä® posto pamainos vir&scaron;ininko A.R. vadovaujamÄ… pamainÄ… paskirti 2 nauji pareigÅ«nai (J. P. ir T. M.)
paai&scaron;kinimuose nurodÄ—:
1) abu nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrinamas draudÅ¾iamÅ³ posto pareigÅ«nams poste tarnybos metu turÄ—ti daiktÅ³ turÄ—jima
daiktus buvo pra&scaron;oma uÅ¾ra&scaron;yti Ä¯ Å¾urnalÄ… pamainos pradÅ¾ioje;
2) jÅ³ darbo vietose posto pamainos vir&scaron;ininkas lankydavosi tikslu i&scaron;siai&scaron;kinti, ar turi klausimÅ³.
Vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas taip pat atlikinÄ—jo lengvÅ³jÅ³ automobiliÅ³ tikrinimus;
3) abu nematÄ—, kad posto vadovai bÅ«tÅ³ tikrinÄ™ jÅ³ darbo vietas, ar jose nÄ—ra nereikalingÅ³ daiktÅ³ ar neteisÄ—tai ga
pinigÅ³, nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrinamos patalpos;
4) apie pana&scaron;ias akcijas, kaip vykdÄ— TTT, objektyviai atsakyti pareigÅ«nai negalÄ—jo, nes nedirbo tuo metu, kai jos
buvo vykdomos;
5) apie lankymÄ…si darbo vietoje, dokumentÅ³ kilnojimÄ…, Å¾iÅ«rÄ—jimÄ… ir atsakomybÄ—s priminimÄ…, 1 pareigÅ«nas
nematÄ—, kad posto vadovybÄ— Å¾iÅ«rÄ—tÅ³ dokumentus, nebent, jeigu ie&scaron;kojo kaÅ¾kokios informacijos, o apie bau
atsakomybÄ™ jam buvo pasakyta pirmÄ… darbo dienÄ…, kiekvienÄ… pamainÄ… apie tai nekalbÄ—ta. Kitas pareigÅ«nas nuro
pamainos vir&scaron;ininkas, kai ateidavo Ä¯ darbo vietÄ…, pasiÅ¾iÅ«rÄ—davo ant stalo gulinÄ•ius dokumentus, o apie
ky&scaron;io paÄ—mimÄ… kabo perspÄ—jimai;
6) apie posto pareigÅ«nÅ³ susirinkimus, kuriuose bÅ«tÅ³ aptariamos korupcijos problemos, institucijos misija ir pareigÅ«nÅ³
atsakomybÄ—, vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad kartais tuos dalykus per susirinkimus paminÄ—davo, o kitas &ndash; kad api
neteisÄ—to atlygio davimÄ… kalbama nebuvo;
7) apie posto vir&scaron;ininko pavaduotojÄ… abu pareigÅ«nai nurodÄ—, kad jis uÅ¾eidavo Ä¯ darbo vietÄ…, patikrindavo ir
stebÄ—davo kaip vyksta darbas;
8) su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu ir VTM 2012-03-08 ra&scaron;tu &scaron;ie pareigÅ«nai
supaÅ¾indinti nebuvo, turinys jiems nÄ—ra Å¾inomas;
9) abu pareigÅ«nai nematÄ—, kad posto ar pamainos vir&scaron;ininkas Ä¯spÄ—tÅ³ vairuotojus apie atsakomybÄ— uÅ¾
ky&scaron;io davimÄ…;
10) abu pareigÅ«nai nurodÄ—, kad nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrinami vairuotojÅ³ dokumentai;
11) vienas pareigÅ«nas, dirbÄ™s lengvÅ³jÅ³ automobiliÅ³ tikrinimo vietoje, nurodÄ—, pasÅ³ jam neduodavo, bet radus
draudÅ¾iamas prekes, bÅ«davo, kad vairuotojai ant sÄ—dynÄ—s padÄ—davo pinigus, kuriÅ³ jis neÄ—mÄ—, pasakydavo vairu
kad uÅ¾ tokius veiksmus numatyta atsakomybÄ— ir vairuotojus pristatydavo darbo vietos vyresniajam ar kitam pareigÅ«nui,
kuris gali sura&scaron;yti protokolÄ…. Kitas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad su dokumentais nedirbo;
12) abu nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas vykdÄ— darbo prieÅ¾iÅ«rÄ… ir nesant posto vir&scaron;ininkui.
Ä® D.R., Ä—jusio posto pamainos vir&scaron;ininko pareigas, vadovaujamÄ… pamainÄ… paskirti 3 nauji pareigÅ«nai (M. S.
ir J. D.) paai&scaron;kinimuose nurodÄ—:
1) vienas i&scaron; apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad per pamainÄ… pamainos vir&scaron;ininkas 2-3 kartus ateidavo Ä¯ darbo vie
paklausti, ar yra problemÅ³, o kitaip darbas nebuvo priÅ¾iÅ«rimas, &scaron;alia nestovÄ—jo nei &scaron;alia jo nei kitÅ³
dirbanÄ•iÅ³ ir darbo nestebÄ—jo (jis dirbo lengvÅ³jÅ³ automobiliÅ³ importo juostoje). Kitas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad darbas
buvo priÅ¾iÅ«rimas, ateinant Ä¯ darbo vietÄ…. TreÄ•ias pareigÅ«nas jokiÅ³ prieÅ¾iÅ«ros veiksmÅ³ nenurodÄ—;
2) apie draudÅ¾iamÅ³ posto pareigÅ«nams daiktÅ³ tikrinimÄ… apklaustieji nurodÄ— skirtingas aplinkybes: vienas nurodÄ—,
4 pamainas niekas jo neklausÄ— ir netikrino; kitas &ndash; kad yra i&scaron;kabintas sÄ…ra&scaron;as draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³
jis pirmÄ… dienÄ… poste deklaravo telefonÄ…; treÄ•ias &ndash; kad apie tokius daiktus visiems buvo primenama pamainos
pradÅ¾ioje, o posto vir&scaron;ininko pavaduotojas labai daÅ¾nai apeidavo darbo vietas, patikrindavo stalÄ•ius, patalpas,
perversdavo dokumentus;
3) apie patalpÅ³ apÅ¾iÅ«rÄ—jimÄ… tikslu patikrinti, ar juose nÄ—ra draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³, neteisÄ—tu bÅ«du gautÅ³ pinigÅ
pareigÅ«nas nurodÄ—, kad nei vienas vadovas patalpÅ³ netikrino; vienas &ndash; kad vadovai ateidavo Ä¯ patalpas paimti
dokumentus (prane&scaron;imus), ir vienas &ndash; kad taip, apÅ¾iÅ«rÄ—davo patalpas;
4) dÄ—l tokiÅ³ akcijÅ³, kurias vykdÄ— TTT pareigÅ«nai 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. visi atsakÄ—, kad nematÄ— (Komisijos p
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Ä¯ pareigas buvo priimta nuo 2012 m. spalio 19 d., o R. G. ir J. D. 2012 m. rugsÄ—jo 9-21 d. buvo MuitinÄ—s mokymo centre ir
TTT vykdytÅ³ akcijÅ³ nematÄ—, todÄ—l negalÄ—jo objektyviai atsakyti Ä¯ &scaron;Ä¯ klausimÄ…);
5) du i&scaron; apklaustÅ³ pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad jÅ³ darbo vietose posto vadovai dokumentÅ³ neperversdavo, vienas
nurodÄ—, kad perversdavo, bet apie atsakomybÄ™ neprimindavo;
6) dÄ—l posto pareigÅ«nÅ³ susirinkimÅ³, kuriuose bÅ«tÅ³ aptariamos korupcijos problemos, institucijos misija ir pareigÅ«nÅ³
atsakomybÄ—, du pareigÅ«nai nurodÄ—, kad to nebuvo arba nepamena, vienas &ndash; kad kartais akcentuodavo;
7) apie posto vir&scaron;ininko pavaduotojo darbÄ… du apklausti pareigÅ«nai nurodÄ—, kad jis daÅ¾nai ateidavo Ä¯ darbo v
patikrinti, kaip vyksta darbas, vienas nurodÄ—, kad jÅ³ darbo posto vir&scaron;ininko pavaduotojas netikrino, tik kelis kartus
per pamainÄ… paklausdavo, kaip sekasi;
8) su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu ir VTM 2012-03-08 ra&scaron;tu vienas pareigÅ«nas buvo
supaÅ¾indintas, kaip buvo vykdomi ra&scaron;tai, jam neÅ¾inoma. Vienas i&scaron; apklaustÅ³jÅ³ nurodÄ—, kad &scaron;ie
ra&scaron;tai jam neÅ¾inomi, kitas &ndash; kad neprisimena, ar skaitÄ—;
9) apie vairuotojÅ³ pateikiamÅ³ dokumentÅ³ tikrinimÄ… apklausti pareigÅ«nai negalÄ—jo nurodyti, nes to nematÄ— (pastebÄ
kad jie dirbo lengvÅ³jÅ³ automobiliÅ³ tikrinimo vietoje);
10) nei vienas nematÄ—, kad vairuotojai bÅ«tÅ³ Ä¯spÄ—jami apie atsakomybÄ— uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…;
11) apie pasuose Ä¯dÄ—tus pinigus staÅ¾uotojai taip pat negalÄ—jo paai&scaron;kinti, nes pasÅ³ neimdavo;
12) visi nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas vykdÄ— darbo kontrolÄ™ ir nesant posto vir&scaron;ininkui.
Ä® V.P., Ä—jusio posto pamainos vir&scaron;ininko pareigas, vadovaujamÄ… pamainÄ… paskirtas pareigÅ«nas (J. S.)
paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad posto pamainos vir&scaron;ininkas daÅ¾nai ateidavo Ä¯ darbo vietÄ… priÅ¾iÅ«rÄ—ti,
pasiteiraudavo, kai sekasi, patikrindavo darbo patalpas &ndash; atidarydavo stalÄ•ius, stovÄ—davo apie 15-20 min. ir
stebÄ—davo pareigÅ«nÅ³ darbÄ…. Posto vir&scaron;ininkas ateidavo patikrinti 2-3 kartus per pamainÄ…, o pamainos
vir&scaron;ininkas 3-4 kartus ir tikrino darbo vietas ir jose esanÄ•ius baldus, perversdavo dokumentus. Apie draudÅ¾iamus
daiktus pamainos vir&scaron;ininkas Ä¯spÄ—davo pamainos pradÅ¾ioje, liepdavo deklaruoti, kitaip tikrinimo jam
asmeni&scaron;kai neatlikdavo. Poste organizuojamÅ³ akcijÅ³, kokias darÄ— 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. TTT pareigÅ«nai, jam
matyti neteko. Apie pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io paÄ—mimÄ… buvo primenama per rytinÄ¯ pasitarimÄ…, per
akcentuojama muitinÄ—s misija, pabrÄ—Å¾iama pareigÅ«no atsakomybÄ—s svarba. Anot apklausto staÅ¾uotojo, posto
vir&scaron;ininko pavaduotojas ateidavo Ä¯ jo darbo vietÄ… 2 kartus per pamainÄ…, pasiteiraudavo, kaip sekai, patikrindavo
darbo vietose patalpas, baldus, perversdavo dokumentus. MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tas &scaron;iam
pareigÅ«nui yra Å¾inomas, nes yra i&scaron;kabintas darbo informaciniame stende, o VTM 2012-03-08 ra&scaron;to jam
matyti neteko. Ar posto vadovybÄ— tikrindavo vairuotojÅ³ pateikiamus dokumentus, paklaustas pareigÅ«nas negalÄ—jo
pasakyti, nes dirbo prie lengvÅ³jÅ³ transporto priemoniÅ³ tikrinimo. Taip pat jis nematÄ—, ar vairuotojai bÅ«tÅ³ Ä¯spÄ—jami apie
atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…. Posto vir&scaron;ininko pavaduotojas vykdydavo darbo prieÅ¾iÅ«rÄ… ir kai nebÅ«
posto vir&scaron;ininko.
Komisija rinkdama Ä¯rodymus apie posto pamainos vir&scaron;ininkÅ³ ir posto vadovÅ³ (posto vir&scaron;ininko ir jo
pavaduotojo) galimybÄ™ vykdyti jiems pavestas pareigas, 2013-01-02 ra&scaron;tu Nr. (5.46)3B-29 &bdquo;DÄ—l
informacijos pateikimo&ldquo; uÅ¾klausÄ— MuitinÄ—s informaciniÅ³ sistemÅ³ centro apie vykdytus prisijungimus i&scaron;
posto vadovÅ³ ir pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kabinetuose esanÄ•iÅ³ kompiuteriÅ³ laikotarpiu nuo 2012 m. rugsÄ—jo 21 d. iki
2012 m. lapkriÄ•io 30 d.
2013-01-07 MuitinÄ—s informaciniÅ³ sistemÅ³ centras pateikÄ— pra&scaron;omÄ… informacijÄ…, i&scaron; kurios nustatyti
&scaron;ie prisijungimai ir jÅ³ daÅ¾numas i&scaron; MedininkÅ³ kelio posto pamainos vir&scaron;ininkÅ³ kabinete esanÄ•io
kompiuterio IP 10.1.8.53, Komisijos nuomone, nesusijÄ™ su tarnybiniÅ³ pareigÅ³ vykdymÅ³:
2012 m. rugsÄ—jo 21 d. (penktadienis, D. R.):
www.facebook.com
www.ezys.lt
www.omnitel.lt
www.15min.lt
www.delfi.lt
www.efoto.lt
www.mikasbinkis.lt
2012 m. rugsÄ—jo 24 d. (pirmadienis, D. R.):
www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com
www.delfi.lt
www.e-foto.lt
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.olifeja.lt
23.01 www.efoto.lt
www.kolyma.lt
23.34 www.facebook.com
2012 m. rugsÄ—jo 25 d. (antradienis)
www.skelbiu.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
http://senas.tarnautojai.lt
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1.07 www.lrytas.lt
1.26 www.lrytas.lt
1.29 www.facebook.com
www.delfi.lt
1.33 www.panoramio.lt
www.lrytas.lt
www.kolyma.lt
2012 m. rugsÄ—jo 28 d. (penktadienis, D. R.):
www.vmi.lt
22.33 www.delfi.lt
www.efoto.lt
2012 m. rugsÄ—jo 29 d. (&scaron;e&scaron;tadienis)
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.alfa.lt
www.lrytas.lt
2012 m. spalio 2 d. (antradienis, D. R.):
www.facebook.com
www.15min.lt
www.lrytas.lt
2012 m. spalio 3 d. (treÄ•iadienis)
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.skelbiu.lt
www.orelis.lt
www.15min.lt
2012 m. spalio 6 d. (&scaron;e&scaron;tadienis, D. R.):
www.facebook.com
10.15 www.bernardinai.lt
www.gyvenimomenas.lt
www.delfi.lt
www.rupeika.lt
16.31 www.miestai.net
16.33 www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.klase.lt
www.supermama.lt
www.sveikaszmogus.lt
www.efoto.lt
www.skelbiu.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.efoto.lt
www.marijampoleskc.lt
www.suduvosgidas.lt
www.vilkaviskis.lt
www.manogidas.lt
2012 m. spalio 7 d. (sekmadienis)
www.facebook.com
www.delfi.lt
www.vrk.lt
www.facebook.com
2012 m. spalio 10 d. (treÄ•iadienis, D. R.):
www.facebook.com
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
http://senas.tarnautojai.lt
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www.vrk.lt
www.15min.lt
www.radioiranga.lt
www.skelbimai.lt
www.fedingas.lt
www.rrs.lt
www.gps-shop.lt
2012 m. spalio 11 d. (ketvirtadienis)
www.autogidas.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.efoto.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
2012 m. lapkriÄ•io 3 d. (&scaron;e&scaron;tadienis, D. R.):
www.facebook.com
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.15min.lt
www.facebook.com
www.rupeika.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.15min.lt
16.30www.efoto.lt
16.41www.delfi.lt
www.marijosradijas.lt
www.rtk.lt
www.erdves.info.lt
www.facebook.com
www.delfi.lt
www.15min.lt
22.03www.alfa.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
2012 m. lapkriÄ•io 4 d. (sekmadienis)
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.mv.lt
2012 m. lapkriÄ•io 7 d. (treÄ•iadienis D. R.):
www.15min.lt
www.lrytas.lt
21.07www.delfi.lt
www.15min.lt
www.alfa.lt
www.efoto.lt
www.margakrautuvele.lt
www.skelbiu.lt
23.12www.15min.lt
www.delfi.lt
2012 m. lapkriÄ•io 8 d. (ketvirtadienis)
2.10www.delfi
2012 m. lapkriÄ•io 11 d. (sekmadienis, D. R.):
10.22 www.facebook.com
10.24 www.lrytas.lt
10.39 www.lrytas.lt
http://senas.tarnautojai.lt
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10.54 www.lrytas.lt
11.09 www.lrytas.lt
11.24 www.lrytas.lt
11.40 www.lrytas.lt
11.55 www.lrytas.lt
12.10 www.lrytas.lt
12.25 www.lrytas.lt
12.40 www.lrytas.lt
12.55 www.lrytas.lt
13.10 www.lrytas.lt
13.25 www.lrytas.lt
13.40 www.lrytas.lt
13.55 www.lrytas.lt
14.09 www.facebook.com
14.11 www.lrytas.lt
14.26 www.lrytas.lt
14.41 www.lrytas.lt
14.56 www.lrytas.lt
15.26 www.lrytas.lt
15.41 www.lrytas.lt
15.49 www.lrytas.lt
15.56 www.lrytas.lt
15.57 www.15min.lt
16.16 www.15min.lt
16.31 www.15min.lt
18.53 www.ziniur.lt
18.54 www.lrytas.lt
21.43 www.facebook.com
22.02 www.15min.lt
23.13 www.efoto.lt
2012 m. rugsÄ—jo 21 d. (penktadienis, I. K.):
www.tiketa.lt
www.b-a.lt
www.zizu.lt
www.bilietai.lt
www.alfa.lt
2012 m. rugsÄ—jo 25 d. (antradienis, I. K.):
www.panoramio.lt
www.bilietai.lt
2012 m. rugsÄ—jo 26 d. (treÄ•iadienis)
www.work-wearonline.com
2012 m. rugsÄ—jo 29 d. (&scaron;e&scaron;tadienis, I. K.):
www.steparc.lt
www.ehx.com
www.jacmusic.com
www.responseaudio.com
www.audiocircle.com
www.head-fi.org
www.highfidelity.pl
www.watfordvalves.com
www.audiostereo.pl
www.ebay.de
www.ebay.co.uk
www.diyaudio.com
www.ebay.de
www.cryoset.com
www.ebay.com
www.jacmusic.com
www.audiokarma.org
www.audiocircle.com
www.tubeworld.com
www.vacumtubes.com
www.audioasylum.com
www.stevehoffman.tv
www.ebay.de
http://senas.tarnautojai.lt
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www.simplelistings.co.uk
www.dbevolution.it
www.ebay.co.uk
www.tamsta.lt
www.ehx.com
www.valdaris.lv
www.znakomstva.lt
www.ragtime.pl
www.ehx.com
www.dbevolution.it
www.dbevolution.it
www.ebay.co.uk
www.ebay.com
2012 m. rugsÄ—jo 30 d. (sekmadienis)
www.hi-fi.ru
2012 m. spalio 3 d. (treÄ•iadienis, I. K.):
www.sofatravel.naujienlaiskiai.lt
www.gigi.lt
www.musicmag.ru
23.55 www.shop.audiofill.ru
23.58 www.cheklab.ru
2012 m. spalio 4 d. (ketvirtadienis)
0.00 www.ichip.ru
www.portativtv.ru
www.onlinetrade.ru
www.ixbt.com
www.pcaudiophile.ru
www.hifi-advice.com
www.thomann.de
www.audiostream.com
1.54 www.head-fi.org
2.00 www.homecinema-fr.com
2.01 www.zvuk-svet.ru
2.07 www.amazon.co.uk
2.11 www.blisshq.com
2.20 www.ebay.co.uk
2.24 www.firstpost.com
www.itbank.lt
2012 m. spalio 7 d. (sekmadienis, I. K.):
www.pagalbakely.lt
www.uabtomadas.lt
10.51 www.hi-fi-forum.com
10.52 www.ebay.de
11.38 www.ebay.co.uk
12.08 www.ebay.de
12.15 www.6moons.com
12.16 www.gooddigitalshop.com
12.18 www.doctorhead.ru
12.48 www.headfonia.com
12.50 www.avguide.com
12.54 www.canuckaudiomart.com
13.04 www.ebay.de
13.06 www.translate.ru
13.12 www.audioaffair.co.uk
13.17 www.soundandvisionmag.com
13.25 www.thomann.de
13.32 www.hifivision.com
13.36 www.calyxaudio.com
13.43 www.mytekdigital.com
13.45 www.aktives-hoeren.de
13.50 www.da-x.de
15.19 www.xtremeplace.com
15.31 www.thomann.de
15.33 www.da-x.de
15.46 www.proitems.ru
http://senas.tarnautojai.lt
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16.18 www.aqvox.de
17.28 www. digitalaudioblog.com
17.30 www.otest.co.uk
17.56 www.whathifi.com
18.10 www.hifiwigwam.com
18.18 www.russandrews.com
18.25 www.audiophilejournal.com
18.30 www.xindak.com
18.53 www.audiosuiteuk.com
19.11 www.trendsaudio.com
19.36 www.playstereo.com
19.39 www.poppulse.com
19.47 www.audiophonics.fr
22.28 www.audio-markt.de
22.39 www.adl-av.com
22.42 www.audiostream.com
23.44 www.computeraudiophile.com
23.56 www.enjoythemusic.com
2012 m. spalio 8 d. (pirmadienis)
0.18 www.headfonia.com
0.27 www.computeraudiophile.com
0.31 www.6moons.com
0.41 www.usbdacs.com
0.47 www.soundstageglobal.com
1.14 www.wyred4sound.com
1.21 www.pavouk.org
1.37 www.poppulse.com
1.45 www.sonore.us
2012 m. spalio 11 d. (ketvirtadienis, I.K.):
www.epp.lt
www.teatraslele.lt
21.00 www.balsas.lt
21.07 www.audio-markt.de
21.08 www.musik-hifi-stammtisch.de
21.10 www.avhub.com
21.21 www.hifi-forum.de
www.audio-markt.de
www.tnt-audio.com
www.stereoplay.de
0.27 www.stereophile.com
0.33 www.lampizator.eu
2012 m. spalio 12 d. (penktadienis)
2.10 www.gong-av.ru
2.12 www.soundex.ru
2.15 www.allcables.ru
2.16 www.salonav.com
2.17 www.hi-fi-pc.ru
2.22 www.tokifuko.ru
2.23 www.stereo.ru
2.24 www.xtremeplace.com
2.27 www.tnt-audio.com
2.28 www.6moons.com
2012 m. lapkriÄ•io 4 d. (sekmadienis, I.K.):
9.58 www.audio.de
10.04 www.audio.de
10.45 www.audio.de
11.51 www.pro-ject-shop.de
15.56 www.audio-markt.de
15.57 www.adam-audio.com
15.59 www.audiodoo.de
16.01 www.highendmarkt.de
17.09 www.hifi4me.de
17.12 www.gearslutz.com
17.13 www.audio-creativ.de
17.19 www.audio-antik.de
http://senas.tarnautojai.lt
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17.20 www.hifiatubes.com
17.31 www.stereophile.com
17.38 www.hometheatershack.com
17.40 www.hi-fi.ru
17.45 www.idealo.de
17.53 www.pieffeaudiovideo.com
18.05 www.highendmarkt.de
18.12 www.highendmarkt.de
18.13 www.audio-workshop.de
18.17 www.audiocontrolshop.nl
18.20 www.wenwaudio.nl
18.28 www.head-fi.org
18.30 www.sa-cd.net
18.44 www.wenwaudio.nl
18.50 www.tnt-audio.com
18.56 www.vegalab.ru
18.59 www.myryad.co.uk
19.02 www.utama-audio.com
19.09 www.goldmund.com
20.00 www.zuaudio.com
20.06 www.fairaudio.de
20.33 www.testeo.de
21.17 www.ebay.com
21.19 www.ebay.de
21.38 www.martinlogan.com
22.07 www.twinstaticaudio.nl
22.39 www.stereo.de
22.44 www.magnat.de
22.58 www.heco-audio.de
23.44 www.audio.de
2012 m. lapkriÄ•io 5 d. (pirmadienis)
1.39 www.pcdistrict.com
1.41 www.6moons.com
1.42 www.kef.com
1.53 www.acappella.lt
1.54 www.sumanikaina.lt
1.58 www.audiomarkt.de
6.33 www.audiomarkt.de
7.18 www.infinityirc.com
2012 m. lapkriÄ•io 9 d. (penktadienis, I.K.):
1.55 www.lampizator.eu
2012 m. lapkriÄ•io 12 d. (pirmadienis, I.K.):
www.springair.de
www.tnt-audio.com
www.6moons.com
www.Stereophile.com
www.Audioreview.com
www.Hifi-advice.com
www.Dagogo.com
www.Pureaudio.net
www.videohifi.com
www.ebay.de
www.homecinema-fr.com
www.meridian-audio.com
www.audiokomponentai.lt
www.avstore.ro
www.skelbiu.lt
www.aloaudio.com
www.nosminidac.nl
www.audionervosa.de
www.audiomarkt.de
www.salonav.com
2012 m. rugsÄ—jo 22 d. (&scaron;e&scaron;tadienis, V. P.):
www.delfi.lt
www.skelbiu.lt
http://senas.tarnautojai.lt
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www.autogidas.lt
www.motoday.lt
www.rovana.lt
www.e-senukai.lt
www.baltgina.lt
www.bikeshop.lt
www.motomanai.lt
www.mdalys.lt
www.vairo-koloneles.lt
www.delfi.lt
www.akvapark.lt
www.delfi.lt
www.lemona.lt
www.fotofabrikas.lt
2012 m. rugsÄ—jo 23 d. (sekmadienis)
www.delfi.lt
www.melga.lt
www.egzotika.lt
www.mototurgus.lt
www.motoday.lt
www.bikeshop.lt
www.motogama.lt
2012 m. rugsÄ—jo 26 d. (treÄ•iadienis, V. P.):
www.delfi.lt
www.delfi.lt
www.senukai.lt
www.elektromarkt.lt
www.avitela.lt
www.autogidas.lt
www.delfi.lt
www.delfi.lt
2012 m. rugsÄ—jo 30 d. (sekmadienis, V. P.):
www.delfi.lt
www.skelbiu.lt
www.mototurgus.lt
www.autogidas.lt
www.4season.lt
www.slidinejimo-apranga.lt
www.prosport.lt
www.delfi.lt
www.yamaha-vilnius.lt
www.mototau.lt
www.motoshop.lt
www.e-selteka.lt
www.lemona.lt
www.avitela.lt
www.euronics.lt
www.senukai.lt
www.barkasas.lt
www.dujos.lt
2012 m. spalio 4 d. (ketvirtadienis, V. P.):
www.zarasai.lt
www.yamaha-vilnius.lt
www.delfi.lt
www.delfi.lt
www.zarasuose.lt
20.54 www.aruodas.lt
www.zemessklypai.lt
www.namai.lt
21.00 www.keliones.lt
www.ciuziniu-centras.lt
www.autogidas.lt
www.delfi.lt
www.manodalys.lt
www.delfi.lt
http://senas.tarnautojai.lt
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2012 m. spalio 8 d. (pirmadienis, V. P.):
www.delfi.lt
www.autogidas.lt
www.skelbiu.lt
www.motoday.lt
www.yamaha-vilnius.lt
www.delfi.lt
www.autogidas.lt
www.autogidas.lt
2012 m. spalio 9 d. (antradienis)
www.delfi.lt
www.alfa.lt
www.senukai.lt
www.skelbiu.lt
2012 m. spalio 12 d. (penktadienis, V. P.):
www.delfi.lt
www.autogidas.lt
www.skelbiu.lt
2012 m. spalio 13 d. (&scaron;e&scaron;tadienis)
www.autogidas.lt
www.autogidas.lt
www.delfi.lt
www.delfi.lt
www.alfa.lt
www.alfa.lt
2012 m. lapkriÄ•io 5 d. (pirmadienis, V. P.):
17.29www.delfi.lt
www.autogidas.lt
www.skelbiu.lt
www.google.lt
www.delfi.lt
2012 m. lapkriÄ•io 6 d. (antradienis)
www.delfi.lt
www.alfa.lt
www.delfi.lt
www.alfa.lt
6.37www.skelbiu.lt
6.43www.avtovega.lt
www.auviras.lt
www.akumuliatoriai.lt
www.manodalys.lt
www.delfi.lt
2012 m. lapkriÄ•io 9 d. (penktadienis, V. P.):
www.delfi.lt
10.13www.pazaislis.org
www.delfi.lt
www.gismeteo.lt
www.delfi.lt
www.alfa.lt
www.hotelslovan.sk
www.fotobankas.lt
18.32www.lautra.lt
www.sostena.lt
www.delfi.lt
2012 m. lapkriÄ•io 10 d.
www.delfi.lt
www.skelbiu.lt
www.suzukimoto.lt
www.akvariumas.lt
www.vasaknos.lt
www.bartzuve.lt
2012 m. lapkriÄ•io 13 d. (antradienis, V. P.):
10.25 auto.plius.lt
10.42 www.delfi.lt
17.14 www.delfi.lt
http://senas.tarnautojai.lt

Veikia Joomla! pagrindu

Sukurta: 20 February, 2019, 16:08

MDPS

2012 m. lapkriÄ•io 14 d.
5.30
www.delfi.lt
5.49
www.lrytas.lt
7.33
www.senukai.lt
7.35
www.linkeris.lt
7.37
www.skelbiu.lt
7.40
www.varle.lt
7.42
www.bms.lt
7.44
www.infotopas.lt
2012 m. rugsÄ—jo 23 d. (Sekmadienis, A. R.):
www.15min.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.valdolangas.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.bite.lt
2012 m. rugsÄ—jo 24 d.
www.15min.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
2012 m. rugsÄ—jo 27 d. (ketvirtadienis, A. R.):
10.44 www.15min.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.02.co.uk
www.three.co.uk
2012 m. rugsÄ—jo 28 d.
www.lrytas.lt
7.00
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
2012 m. spalio 1 d. (pirmadienis, A. R.):
www.15min.lt
www.facebook.com
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.maxima.lt
www.delfi.lt
www.aruodas.lt
www.delfi.lt
www.maxima.lt
2012 m. spalio 2 d.
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
2012 m. spalio 5 d. (penktadienis, A. R.):
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.mobili.lt
www.delfi.lt
www.15min.lt
14.00 www.lrytas.lt
14.06 www.15min.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.delfi.lt
2012 m. spalio 6 d.
www.delfi.lt
http://senas.tarnautojai.lt
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1.12
www.lrytas.lt
www.valdo.langas.lt
www.rimi.lt
1.36
www.freeslots.com
www.zvejokliai.lt
2012 m. spalio 9 d. (antradienis, A. R.):
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.ryanair.com
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.maxima.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.sulciunamai.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.delfi.lt
22.41 www.lrytas.lt
23.49 www.delfi.lt
www.lrytas.lt
2012 m. spalio 10 d.
www.delfi.lt
www.delfi.lt
www.lrytas.lt
2012 m. lapkriÄ•io 2 d. (penktadienis, A. R.):
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.15min.lt
11.43 www.15min.lt
12.37 www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.regitra.lt
www.lrytas.lt
www.sniegozona.lt
www.vilturas.lt
www.bestplace.sk
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.lrytas.lt
www.15min.lt
www.delfi.lt
www.15min.lt
www.lrytas.lt
www.delfi.lt
2012 m. lapkriÄ•io 3 d.
www.delfi.lt
www.15min.lt
Posto vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo tinklalapiuose praleistas laikas nebuvo toks Å¾ymus, kaip auk&scaron;Ä•iau
nurodytÅ³ pareigÅ«nÅ³.
Pagal Posto pareigÅ«nÅ³ paskirstymo Ä¯ darbo vietas grafikÅ³ duomenis, nurodytomis dienomis prisijungimai, nesusijÄ™ su
tarnybos reikmÄ—mis, buvo vykdomi ne nustatytÅ³ poilsio pertraukÅ³ metu.
VTM MedininkÅ³ kelio posto veiklÄ… reglamentuoja VTM vir&scaron;ininko 2005-09-21 Ä¯sakymu
Nr. 3B-258
patvirtinti VTM MedininkÅ³ kelio posto nuostatai (toliau &ndash; Posto nuostatai) ir VTM vir&scaron;ininko 2011-02-25
Ä¯sakymu Nr. 3B-37 patvirtintos VTM MedininkÅ³ kelio posto vidaus darbo tvarkos taisyklÄ—s (toliau &ndash; TaisyklÄ—s).
Pagal Posto nuostatÅ³ 16 punktÄ…, posto darbas organizuojamas vadovaujantis TaisyklÄ—mis ir Posto nuostatais. Pagal
http://senas.tarnautojai.lt
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TaisykliÅ³ 4 punktÄ…, pareigÅ«nai, paskirti dirbti poste, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Europos Bendrijos muitinÄ—s kodeksu ir jo Ä¯gyvendinimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos muitinÄ—s Ä¯statymu, Lietuvos
Respublikos valstybÄ—s tarnybos Ä¯statymu, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinÄ—je statutu, kitais Ä¯statymais,
VyriausybÄ—s nutarimais, kitais teisÄ—s aktais reglamentuojanÄ•iais muitinÄ—s veiklÄ…, MuitinÄ—s departamento ir VTM Ä¯s
ra&scaron;tais ir nurodymais, Lietuvos Respublikos muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ etikos kodeksu, pareigybiÅ³ apra&scaron;ymais
ir TaisyklÄ—mis.
VTM kelio posto vir&scaron;ininko, atliekanÄ•io pareigas MedininkÅ³ poste, pareigos nustatytos VTM vir&scaron;ininko
2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B-303 patvirtintame pareigybÄ—s apra&scaron;yme. Posto vir&scaron;ininko pareigybÄ—
reikalinga organizuoti posto darbÄ… ir vadovauti postui bei uÅ¾tikrinti, kad bÅ«tÅ³ tinkamai vykdomos muitinÄ—s posto
kompetencijai priskirtos muitinÄ—s funkcijos, taip pat kitos MuitinÄ—s departamento arba teritorinÄ—s muitinÄ—s pavestos
uÅ¾duotys (pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 5 punktas). Be kitÅ³ pareigÅ³, posto vir&scaron;ininkas privalo vadovauti postui,
uÅ¾tikrinti posto nuostatuose numatytÅ³ funkcijÅ³ vykdymÄ… (8.1 punktas), kontroliuoti, kaip posto pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir
sugeba taikyti praktikoje Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ¾ kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga muitinÄ—, laikytis posto vida
darbo tvarkos taisykliÅ³ (8.8 punktas), vykdyti kitas muitinÄ—s veiklÄ… reglamentuojanÄ•iais teisÄ—s aktais nustatytas pareigas
(8.19 punktas).
Pagal TaisykliÅ³ 2 priedÄ… &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto
vir&scaron;ininkas vadovauja postui ir uÅ¾tikrina, kad bÅ«tÅ³ tinkamai vykdomos posto kompetencijai priskirtos muitinÄ—s
prieÅ¾iÅ«ros priemonÄ—s, vykdomi teisÄ—s aktai, reglamentuojantys muitinÄ—s veiklÄ… (posto vir&scaron;ininko darbo vietos
apra&scaron;ymo 1 punktas), organizuoja posto darbÄ…, kontroliuoja poste dirbanÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ tinkamÄ… pareigÅ³ atlikim
(posto vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 2 punktas).
VTM kelio posto vir&scaron;ininko pavaduotojo pareigos nustatytos VTM vir&scaron;ininko 2011-03-04 Ä¯sakymu Nr. 3B44 patvirtintame pareigybÄ—s apra&scaron;yme. Posto vir&scaron;ininko pavaduotojo pareigybÄ— reikalinga vadovauti postui
nesant posto vir&scaron;ininko ir uÅ¾tikrinti, kad bÅ«tÅ³ tinkamai vykdomos muitinÄ—s posto kompetencijai priskirtos muitinÄ—
funkcijos, taip pat kitos MuitinÄ—s departamento arba teritorinÄ—s muitinÄ—s pavestos uÅ¾duotys (pareigybÄ—s apra&scaron
punktas). Be kitÅ³ pareigÅ³, posto vir&scaron;ininko pavaduotojas privalo kontroliuoti, kaip posto pareigÅ«nai ir
darbuotojai vykdo savo pareigas, uÅ¾tikrinti tarnybinÄ—s ir darbo drausmÄ—s reikalavimÅ³ laikymÄ…si poste (9.3 punktas), laik
Lietuvos Respublikos muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ etikos kodekso reikalavimÅ³ ir reikalauti jo laikymosi i&scaron; pavaldÅ¾iÅ³
tarnautojÅ³ ir darbuotojÅ³ (9.5 punktas), vykdyti kitas Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas pareigas pagal savo
kompetencijÄ… (9.28 punktas).
Pagal TaisykliÅ³ 2 priedÄ… &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto
vir&scaron;ininko pavaduotojas padeda posto vir&scaron;ininkui atlikti pareigas ir vadovauja postui, nesant posto
vir&scaron;ininko (vir&scaron;ininko pavaduotojo darbo vietos apra&scaron;ymo 1 punktas).
VTM kelio posto pamainos vir&scaron;ininko, atliekanÄ•io pareigas MedininkÅ³ poste, pareigos nustatytos VTM
vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B-303 patvirtintame pareigybÄ—s apra&scaron;yme. Posto pamainos
vir&scaron;ininko pareigybÄ— reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad pamainos pareigÅ«nai
tinkamai vykdytÅ³ muitinÄ—s posto kompetencijai priskirtas muitinÄ—s funkcijas (pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 5 punktas). Be
kitÅ³ pareigÅ³, posto pamainos vir&scaron;ininkas privalo vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto
vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus (8.1 punktas), organizuoti pamainos darbÄ…, uÅ¾tikrinti posto
kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemoniÅ³ taikymÄ…, pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ™, tarnybinÄ—s
reikalavimÅ³ laikymÄ…si (8.2 punktas), kontroliuoti, ar pamainos pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir sugeba taikyti praktikoje
Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ¾ kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga muitinÄ—, paÄ•iam laikytis ir kontroliuoti ar pareigÅ«n
laikosi posto vidaus darbo tvarkos (8.10 punktas), vykdyti kitas Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas pareigas (8.26
punktas).
Pagal TaisykliÅ³ 2 priedÄ… &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto pamainos
vir&scaron;ininkas vadovauja pamainai ir uÅ¾tikrina, kad pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ postui priskirtas muitinÄ—s
prieÅ¾iÅ«ros priemones (pamainos vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 1 punktas), organizuoja, planuoja ir
kontroliuoja pamainos darbÄ…, skiria vadovaujanÄ•ius pareigÅ«nus organizuoti ir kontroliuoti darbus atskiruose muitinio
tikrinimo baruose, skiria pamainos pareigÅ«nams tarnybines uÅ¾duotis ir kontroliuoja jÅ³ Ä¯vykdymÄ… (pamainos
vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 3 punktas), uÅ¾tikrina tvarkÄ… poste, darbo drausmÄ—s, vidaus darbo tvarkos
taisykliÅ³ laikymÄ…si (pamainos vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 4 punktas).
Pagal Lietuvos Respublikos valstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktÄ…, kiekvienas valstybÄ—s tarnau
privalo tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas uÅ¾duotis.
DÄ—l G. P., Ä—jusio posto vir&scaron;ininko pareigas, veiksmÅ³

Ä®vertinus G.P., Ä—jusio posto vir&scaron;ininko pareigas, paai&scaron;kinimÄ…, nustatyta, kad posto vir&scaron;ininkas
organizuodavo pareigÅ«nÅ³ supaÅ¾indinimÄ… su MuitinÄ—s departamento ir VTM dokumentais, apeidavo ir patikrindavo
pareigÅ«nÅ³ darbo vietas, esant galimybei stebÄ—davo pareigÅ«nÅ³ darbÄ…. G.P.paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad jis
padalydavo darbus posto vir&scaron;ininko pavaduotojui ir posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkams, rÅ«pinosi bendrais posto
reikalais (pralaidumo uÅ¾tikrinimu, ataskaitÅ³ rengimu, rekonstrukcijos darbÅ³ prieÅ¾iÅ«ra, naujai diegiamÅ³ sistemÅ³
Ä¯sisavinimu, renginiÅ³ organizavimu ir sveÄ•iÅ³ priÄ—mimu).
PastebÄ—tina, kad i&scaron; apklaustÅ³ posto pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimÅ³ negalima padaryti i&scaron;vados, kad
G.P. paai&scaron;kinime nurodytas darbo vietÅ³ apÄ—jimas ir pareigÅ«nÅ³ darbo stebÄ—jimas buvo kaÅ¾kuo ypatingas, kad
pareigÅ«nai jautÄ— sustiprintÄ… jÅ³ darbo kontrolÄ™. SupaÅ¾indinimas su MuitinÄ—s departamento ir VTM ra&scaron;tais yra
Ä¯prastinÄ— posto (pamainos vir&scaron;ininko) veikla, vykdoma kiekvienos pamainos pradÅ¾ioje. Komisija paÅ¾ymi, kad apie
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prevencinÄ¯ bendravimÄ… su transporto priemoniÅ³ vairuotojais, kurie, kaip parodÄ— uÅ¾fiksuoti jÅ³ vie&scaron;i pokalbiai ir
pareigÅ«nÄ—s B. G.s patvirtinimas, nusiteikÄ™ duoti ky&scaron;ius posto pareigÅ«nams, Komisija gali sprÄ™sti tik i&scaron;
paÄ•iÅ³ tikrinamÅ³ pareigÅ«nÅ³ pateiktÅ³ paai&scaron;kinimÅ³, kadangi dauguma posto pareigÅ«nÅ³, dirbdami jiems
priskirtose darbo vietose, objektyviai negalÄ—jo matyti ar girdÄ—ti &scaron;iÅ³ aplinkybiÅ³ (apie tai apklausti pareigÅ«nai
paÅ¾ymÄ—jo ir savo paai&scaron;kinimuose). Apie tokiÅ³ veiksmÅ³ sustiprintÄ… atlikimÄ… G.P. paai&scaron;kinime nenurodÄ
taÄ•iau nurodÄ— priemonÄ™ &ndash; jo iniciatyva buvo organizuotas susitikimas su transporto priemoniÅ³ Ä¯moniÅ³ vadovais.
Vertinant bendrÄ… posto vadovo poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus ir VTM vir&scaron;ininko
nurodytÄ… problemÄ… ir duotus nurodymus dÄ—ti visas pastangas i&scaron;gyvendinti poste nustatytÄ… problemÄ…, nustaty
posto vadovo poÅ¾iÅ«ris nebuvo palankus &ndash; pareigÅ«nas atsakomybÄ™ uÅ¾ situacijÄ… ir priemoniÅ³ vykdymÄ… perkÄ
nurodydamas, kad jis neturi teisÄ—s sekti ir atlikti kratÅ³, nors tokiÅ³ operatyviniÅ³ veiksmÅ³ reikalauta nebuvo.
G.P.paai&scaron;kinime taip pat nepagrÄ¯stai nurodo, kad jam nebuvo nurodyta, kokius darbus galima atlikti kovojant su
korupcija. Tokius teiginius objektyviai paneigia auk&scaron;Ä•iau nurodyti TTT veiksmai, jos bendradarbiavimas su VTM
MedininkÅ³ kelio posto vadovybe, parodant, kaip galima Ä¯takoti situacijÄ…, techniniÅ³ priemoniÅ³ i&scaron;davimas
situacijai kontroliuoti. Taip pat paÅ¾ymÄ—tina, kad vadovo pareigybÄ— savaime reikalauja indÄ—lio Ä¯ struktÅ«rinio padalinio v
sugebÄ—jimo kurti ir Ä¯gyvendinti priemones, reikalingas struktÅ«rinio padalinio tikslams pasiekti, todÄ—l vien apsiribojimas
konkreÄ•iÅ³, kieno nors nurodytÅ³ veiksmÅ³ atlikimu prie&scaron;tarauja vadovo pareigybÄ—s esmei ir sutapatina vadovo
statusÄ… su pavaldinio statusu.
PastebÄ—tina ir tai, kad MuitinÄ—s departamento TTT atvykus Ä¯ MedininkÅ³ kelio postÄ…, korupcijos aprai&scaron;kos Å¾
sumaÅ¾Ä—davo, transporto priemoniÅ³ vairuotojai per racijÄ… skubiai perduodavo Å¾iniÄ…, kad Ä¯dÄ—jus pinigus Ä¯ pasus g
nukentÄ—ti muitinÄ—s pareigÅ«nai. Kai kurie vairuotai pabrÄ—Å¾davo, kad tai jiems perduodavo patys muitininkai
(auk&scaron;Ä•iau nurodyti uÅ¾fiksuoti pokalbiai, CD-R Verbatim). I&scaron; to darytina pagrÄ¯sta i&scaron;vada, kad tiek
muitinÄ—s pareigÅ«nai, tiek per postÄ… vykstantys transporto priemoniÅ³ vairuotojai rimtai priimdavo TTT veiksmus,
suvokdami, kad atlikus neleistinas veikas, bus pritaikyta teisÄ—s aktuose nustatyta atsakomybÄ—.
G.P. argumentÄ…, kad skundÅ³ poste dÄ—l pareigÅ«nÅ³ veiksmÅ³ gauta nebuvo Komisija jau anksÄ•iau i&scaron;samiai
Ä¯vertino kaip visi&scaron;kai nepagrÄ¯stÄ… ir neturintÄ¯ jokios Ä¯takos situacijos suvokimui.
Komisija taip pat Ä¯vertino G.P. paai&scaron;kinime nurodytÄ… darbÅ³ pavaldiems pareigÅ«nams padalijimÄ…, kuriais bÅ«tÅ
suteikiama pagalba posto vadovui. Nustatyta, kad posto vir&scaron;ininko pavaduotojas po MuitinÄ—s departamento ir
VTM vadovÅ³ duotÅ³ Å¾odiniÅ³ ir ra&scaron;ytiniÅ³ nurodymÅ³ sustiprinti pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolÄ™ ir VTM
priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms sumaÅ¾inti vykdymÄ…, dÄ—ti visas pastangas korupcijos aprai&scaron;koms
i&scaron;gyvendinti, kaip pagrindinÄ¯ savo darbÄ… suvokÄ— ne &scaron;iÅ³ pareigÅ³ vykdymÄ…, nors dalis pareigÅ³ tiesiogiai
numatyta jo pareigybÄ—s apra&scaron;yme (VTM vir&scaron;ininko 2011-03-04 Ä¯sakymu Nr. 3B-44 patvirtinto VTM kelio
posto vir&scaron;ininko pavaduotojo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 9.3 punktas), bet Å«kiniÅ³ reikalÅ³ tvarkymÄ… bei tokius
paÄ•ius darbus, kuriuos vykdÄ— ir pats G.P.ir kurie nurodyti G.P. paai&scaron;kinime (poste atliekamÅ³ rekonstrukcijos
darbÅ³ prieÅ¾iÅ«ra, dalyvavimas naujai diegiamÅ³ sistemÅ³ Ä¯sisavinime, renginiÅ³ poste organizavimas ir atvykstanÄ•iÅ³
sveÄ•iÅ³ priÄ—mimas). R.J. savo 2012-12-19 paai&scaron;kinime nurodÄ—, kad visiems &scaron;iems darbams jis turÄ—jo skir
prakti&scaron;kai visÄ… savo darbo laikÄ…. I&scaron; posto pamainos vir&scaron;ininkÅ³ pateiktÅ³ paai&scaron;kinimÅ³ taip
pat nustatyta, kad pagrindinÄ¯ dÄ—mesÄ¯ jie skyrÄ— savo Ä¯prastiniÅ³ pareigÅ³ vykdymui. Dalis jÅ³ nurodytÅ³ darbo funkcijÅ³
dubliavosi su paties posto vir&scaron;ininko atliekamu darbu.
Apibendrinus tai, kas nustatyta apie pareigÅ³ pasiskirstymÄ… kovojant su neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ mechanizmo
i&scaron;gyvendinimu, darytina objektyvi ir paÄ•iÅ³ tikrinamÅ³ ir jiems pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimais
pagrÄ¯sta i&scaron;vada, kad gavÄ™s ra&scaron;ytinius MuitinÄ—s departamento ir VTM vadovybÄ—s nurodymus sustiprinti
pareigÅ«nÅ³ darbo prieÅ¾iÅ«rÄ… ir kontrolÄ™, imtis visÅ³ Ä¯manomÅ³ priemoniÅ³ neteisÄ—toms rinkliavoms i&scaron;gyvendi
&scaron;ias pareigas suvokti kaip prioritetines, G. P., bÅ«damas posto vadovu, neperskirstÄ— veiklos prioritetÅ³, nenurodÄ—
pavaldiems pareigÅ«nams kovÄ… su korupcija i&scaron;skirti kaip prioritetinÄ¯ uÅ¾davinÄ¯, nekontroliavo, kaip jam pavaldÅ«s
pareigÅ«nai vykdo MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 nurodytÄ…
Ä¯pareigojimÄ… dÄ—ti visas pastangas korupcijos aprai&scaron;koms i&scaron;gyvendinti.
Ä®vertinus posto vadovo teiktas ataskaitas apie VTM vir&scaron;ininko 2012-02-29 Ä¯sakymu Nr. 3B-53 patvirtinto
priemoniÅ³ plano korupcijos aprai&scaron;koms VTM i&scaron;gyvendinti vykdymÄ…, nustatyta, kad planas buvo
vykdomas formaliai, pateiktose ataskaitose (2012-05-04 Nr. 12VK20-045, 2012-07-18 Nr. 12VK20-065, 2012-10-23 Nr.
VK20-100) tekstas beveik visuose punktuose yra identi&scaron;kas, net ir 2012-10-23 ataskaitoje, nors po 2012 m.
rugsÄ—jo mÄ—n. buvo reikalaujama konkreÄ•iÅ³ veiksmÅ³, aptartÅ³ su MuitinÄ—s departamento TTT, vykdymo. &Scaron;ios
ataskaitos patvirtina, kad net ir po 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. posto vir&scaron;ininkas nevykdÄ— sustipintos kontrolÄ—s ir nedÄ
visÅ³ Ä¯manomÅ³ pastangÅ³ neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ mechanizmo Ä¯takojimui. PaÅ¾ymÄ—tina, kad esant neteisÄ—toms rinkliav
muitinÄ—s poste, nÄ—ra tinkamai vykdomos ir posto kompetencijai priskirtos muitinÄ—s funkcijos ir muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros
priemonÄ—s, kadangi teisÄ—s aktai nenumato, kad uÅ¾ posto pareigÅ«nÅ³ pareigÅ³ atlikimÄ… bÅ«tÅ³ imamos transporto priem
vairuotojÅ³ nurodytos ir pareigÅ«nÄ—s B. G. patvirtintos rinkliavos.
I&scaron; pateikto G.P. paai&scaron;kinimo ir poste dirbanÄ•iÅ³ ar dirbusiÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimÅ³, nÄ—ra
galimybÄ—s teigti, kad G.P. iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. pats arba sau pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ pagalba plaÄ•iai ir nuolat vykdy
sustiprintas korupcijos aprai&scaron;kÅ³ VTM MedininkÅ³ kelio poste i&scaron;gyvendinimo priemones, nurodytas TTT ir
kitas, dÄ—tÅ³ visas Ä¯manomas pastangas, kaip to reikalavo MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03
ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 duotas Ä¯pareigojimas vykdyti korupcijos prevencijÄ…, skirtÅ³ ypatingÄ… dÄ—mesÄ¯ korupcijo
prevencijos priemonÄ—ms vykdyti ir pats aktyviai ir sustiprintai imtÅ³si tokiÅ³ veiksmÅ³, kaip draudÅ¾iamÅ³ tarnybos metu
posto pareigÅ«nams turÄ—ti daiktÅ³ tikrinimas, faktÅ³, kad pasuose Ä¯dÄ—ti pinigai, i&scaron;ai&scaron;kinimas (pastebÄ—tina
kad nemaÅ¾a dalis pareigÅ«nÅ³ Komisijai paai&scaron;kino, kad pasuose bÅ«davo dedami pinigai, taÄ•iau &scaron;iÅ³
pareigÅ«nÅ³ tiesioginiai vadovai teigdavo, kad tokiÅ³ atvejÅ³ poste nustatyta nebuvo), nuolatiniÅ³ akcijÅ³, kokias 2012 m.
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rugsÄ—jo mÄ—n. organizuodavo TTT, vykdymas. Ä® MuitinÄ—s departamento TTT dÄ—l priemoniÅ³ vykdymo neai&scaron;ku
kreiptasi nebuvo, nors tokia galimybÄ— buvo paÅ¾ymÄ—ta MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03
ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304.
PrivalÄ—jÄ™s atlikti sustiprintÄ… savo pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytÅ³ pareigÅ³ vykdymÄ…, turÄ—jÄ™s galimyb
keturiÅ³ pavaldÅ¾iÅ³ posto pamainos vir&scaron;ininkÅ³ bei posto vir&scaron;ininko pavaduotojo pagalba, taÄ•iau iki 2012
m.gruodÅ¾io 5 d. to nevykdÄ™s, auk&scaron;Ä•iau nurodytu neveikimu G.P. nevykdÄ— Posto nuostatÅ³ 16 punkto (ta apimtim
kad posto darbas turi bÅ«ti organizuojamas vadovaujantis TaisyklÄ—mis), TaisykliÅ³ 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigÅ«nai,
paskirti dirbti poste, vadovaujasi MuitinÄ—s departamento ir VTM Ä¯sakymais, ra&scaron;tais ir nurodymais), neÄ¯gyvendino
VTM kelio posto vir&scaron;ininko, atliekanÄ•io pareigas (MedininkÅ³, Lavori&scaron;kiÅ³, &Scaron;alÄ•ininkÅ³, Raigardo)
poste pareigybÄ—s apra&scaron;ymo, patvirtinto VTM vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B-303, 5 punkto
(organizuoti posto darbÄ… ir vadovauti postui bei uÅ¾tikrinti, kad bÅ«tÅ³ tinkamai vykdomos muitinÄ—s posto kompetencijai
priskirtos muitinÄ—s funkcijos, taip pat kitos MuitinÄ—s departamento arba teritorinÄ—s muitinÄ—s pavestos uÅ¾duotys), paÅ¾
punktÄ… (vadovauti postui, uÅ¾tikrinti posto nuostatuose numatytÅ³ funkcijÅ³ vykdymÄ…), 8.8 punktÄ… (kontroliuoti, kaip posto
pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir sugeba taikyti praktikoje Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ¾ kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga
muitinÄ—, laikytis posto vidaus darbo tvarkos taisykliÅ³), 8.19 punktÄ… (vykdyti kitas muitinÄ—s veiklÄ… reglamentuojanÄ•iais t
aktais nustatytas pareigas), TaisykliÅ³ 2 priedo &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³
apra&scaron;ymas&ldquo; posto vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 1 punktÄ… (uÅ¾tikrinti, kad bÅ«tÅ³ tinkamai
vykdomos posto kompetencijai priskirtos muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemonÄ—s, vykdomi teisÄ—s aktai, reglamentuojantys muit
veiklÄ…), 2 punktÄ… (organizuoti posto darbÄ…, kontroliuoti poste dirbanÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ tinkamÄ… pareigÅ³ atlikimÄ…), Va
tarnybos Ä¯statymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktÄ… (tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas funkcijas ir
laiku atlikti pavedamas uÅ¾duotis). &Scaron;iuo neveikimu, kuriuo paÅ¾eistos nurodytos teisÄ—s aktÅ³ nuostatos, buvo
padarytas tÄ™stinis tarnybinis nusiÅ¾engimas.
G.P. tarnybos metu uÅ¾sirekomendavo kaip Ä¯ savo darbo srityje besigilinantis ir i&scaron;manantis pareigÅ«nas,
suprantantis muitinÄ—s funkcijas, todÄ—l tokio pareigÅ«no nepateisinamÄ… neveikimÄ…, atmestinÄ… ir nerÅ«pestingÄ… poÅ
Komisija vertina kaip didelÄ¯ aplaidumÄ…. Ilgai vadovaujanÄ•ias pareigas uÅ¾Ä—mÄ™s pareigÅ«nas negalÄ—jo nesuvokti, ka
vadovo poÅ¾iÅ«rio priklauso ir kitÅ³ pareigÅ«nÅ³ poÅ¾iÅ«ris Ä¯ darbÄ… ir atsakomybÄ—s uÅ¾ jÄ¯ suvokimas. G.P.
i&scaron;reik&scaron;tas poÅ¾iÅ«ris kelia abejoniÅ³ dÄ—l gebÄ—jimo vykdyti visam postui vadovaujanÄ•ias pareigas. Tarnybin
atsakomybÄ™ lengvinanÄ•iÅ³ ir sunkinanÄ•iÅ³ aplinkybiÅ³ nenustatyta.
G.P. muitinÄ—je (muitinÄ—s Ä¯staigos vadovu) dirbo nuo 1994-01-03, nuo 2007-09-25 &ndash; posto vir&scaron;ininko
pavaduotoju, posto vir&scaron;ininku &ndash; nuo 2008-03-18, VTM MedininkÅ³ kelio poste &ndash; nuo 2010-03-01.
Per tarnybos laikotarpÄ¯ buvo ne kartÄ… skatintas. 2007 m. buvo paÅ¾emintas pareigose dÄ—l nusiÅ¾engimo, susijusio su vid
tvarkos taisykliÅ³ nesilaikymu. GaliojanÄ•iÅ³ tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ neturi. Kelis kartus dalyvavo posto vadovÅ³
kvalifikacijos tobulinimo kursuose (2008 m. ir 2011 m.). 2011 m. jo tarnybinÄ— veikla buvo Ä¯vertinta gerai.
DÄ—l posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J. veiksmÅ³

Ä®vertinus posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J. pateiktus paai&scaron;kinimus nustatyta, kad didÅ¾iausiÄ… dÄ—mesÄ
pareigÅ«nas skyrÄ— materialinei-Å«kinei posto bazei, suvokdamas tai, kaip savo pagrindinÄ™ funkcijÄ…. Toks poÅ¾iÅ«ris,
Ä¯vertinus tai, kad ra&scaron;ytiniais VTM vir&scaron;ininko ir MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus pavedimais
kova su korupcijos aprai&scaron;komis VTM MedininkÅ³ kelio poste buvo nustatyta kaip prioritetinÄ—, yra nepateisinamas,
ypaÄ• Ä¯vertinus tai, kad bÅ«tent posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J. pareigybÄ—s apra&scaron;yme buvo
i&scaron;skirta ir pareiga kontroliuoti, kaip posto pareigÅ«nai vykdo savo pareigas ir uÅ¾tikrinti tarnybinÄ—s ir darbo drausmÄ—
reikalavimÅ³ laikymÄ…si poste. PareigÅ«nas turÄ—jo skirti sustiprintÄ… dÄ—mesÄ¯ &scaron;ios pareigos vykdymui, kaip vienai
i&scaron; svarbiausiÅ³ korupcijos prevencijos priemoniÅ³, taÄ•iau kaip pagrindines funkcijas pasirinko kitÄ… veiklÄ…, nepaisant
to, kad buvo vienu i&scaron; posto vadovu ir Å¾inojo, kad turi imtis visÅ³ pastangÅ³ korupcijos aprai&scaron;koms
MedininkÅ³ kelio poste i&scaron;gyvendinti. Be to, posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J. veikla, jo nurodyta kaip
pagrindinÄ—, sutapo su posto vir&scaron;ininko pareigomis (vykdyti poste atliekamÅ³ rekonstrukcijos darbÅ³ prieÅ¾iÅ«rÄ…,
dalyvauti naujai diegiamÅ³ sistemÅ³ Ä¯sisavinime, rÅ«pintis daÅ¾nai poste vykstanÄ•iÅ³ renginiÅ³ organizavimu ir atvykstanÄ•iÅ
sveÄ•iÅ³ priÄ—mimu). Posto vir&scaron;ininko pavaduotojas, pagal TaisykliÅ³ 2 priedo &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo
vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto vir&scaron;ininko pavaduotojo darbo vietos apra&scaron;ymÄ…, padeda posto
vir&scaron;ininkui atlikti pareigas ir vadovauti postui, todÄ—l kaip ne pagalbiniÅ³, bet pagrindiniÅ³ nurodytÅ³ pareigÅ³
prisiÄ—mimas nebuvo pateisinamas ne tik pagal situacijÄ…, bet ir pagal nustatytÄ… darbo poste organizavimo tvarkÄ….
I&scaron; tiesioginiÅ³ pareigÅ³, susijusiÅ³ su korupcijos prevencija, posto vir&scaron;ininko pavaduotojas nurodÄ—
informacijos pateikimÄ… (pareigÅ«nÅ³ supaÅ¾indinimÄ… su VTM ir MuitinÄ—s departamento ra&scaron;tais) ir tai, kad jis darb
pradÅ¾ioje pereidavo darbo vietas, apÅ¾iÅ«rÄ—davo jÅ³ stovÄ¯, kompiuterinÄ™ Ä¯rangÄ…, apÅ¾iÅ«ros metu atlikdavo pateik
dokumentÅ³ tikrinimÄ…, kokius dokumentus pateikia vairuotojai, taip pat klausdavo vairuotojÅ³, ar i&scaron; jÅ³ reikalaujama
papildomÅ³ atlygiÅ³.
Kalbant apie pareigÅ«nÅ³ supaÅ¾indinimÄ… su VTM ir MuitinÄ—s departamento ra&scaron;tais, pastebÄ—tina, kad posto
vir&scaron;ininko pavaduotojas savo ra&scaron;ytine viza nurodÄ— posto pareigÅ«nams susipaÅ¾inti su VTM 2012-03-08
ra&scaron;tu Nr. 2B-3.4-4927 &bdquo;DÄ—l muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ paÅ¾eidimÅ³ tarnybos metu&ldquo; ir MuitinÄ—s departam
2012-10-03 ra&scaron;tu Nr. (6.15)3B-10304 &bdquo;DÄ—l neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ muitinÄ—s postuose&ldquo; su atmintinÄ—,
elgtis neteisÄ—to atlygio siÅ«lymo atvejais, taÄ•iau nepaisant prioritetinÄ—s uÅ¾duoties kovoti su korupcijos aprai&scaron;kom
nekontroliavo savo nurodymo vykdymo, dÄ—l ko posto pareigÅ«nai G. G., B. G. (&scaron;iuo metu pareigÅ«nai teismo
nutartimis nu&scaron;alinti nuo pareigÅ³ vykdymo) nebuvo supaÅ¾indinti su MuitinÄ—s departamento ra&scaron;to ir
atmintinÄ—s, o G. G. ir su VTM ra&scaron;to nuostatomis ir teigÄ— neÅ¾inantys jÅ³ turinio. Taip pat pastebÄ—tina, kad MuitinÄ
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departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 nurodyta informacija i&scaron;liko
prioritetinÄ— ne tik &scaron;io ra&scaron;to pasirodymo dienÄ…, bet ir visÄ… 2012 m. laikotarpÄ¯ (kaip ir VTM 2012-03-08
ra&scaron;to Nr. 2B-3.4-4927), ypaÄ• po 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n., taÄ•iau &scaron;ie ra&scaron;tai nebuvo pateikti
susipaÅ¾inimui naujai Ä¯ tarnybÄ… MedininkÅ³ kelio poste nuo 2012 m. rugpjÅ«Ä•io mÄ—n. pabaigos priimtiems pareigÅ«nams
P., T. M., J. D. teigÄ— neÅ¾inantys jÅ³ nuostatÅ³, J. S. nurodÄ— neÅ¾inojÄ™s VTM 2012-03-08 ra&scaron;to, o M. S. tokiÅ³
ra&scaron;tÅ³ i&scaron; viso neprisiminÄ—.
Komisija, susipaÅ¾inusi su visais apklaustÅ³ poste dirbanÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimais, pastebÄ—jo, kad kai
&scaron;ie pareigÅ«nai kalbÄ—davo apie jÅ³ darbo vietÅ³ ar patalpÅ³ tikrinimus, kartais paminÄ—davo posto vir&scaron;ininko
pavaduotojÄ… R. J., taÄ•iau tuomet jÅ³ paai&scaron;kinimai apie darbo vietÅ³ tikrinimo daÅ¾numus prie&scaron;taravo paties
R.J. pateiktam paai&scaron;kinimui (pavyzdÅ¾iui, R.J. teigÄ—, kad darbo vietas apeidavo pamainos pradÅ¾ioje, o apklausti
pareigÅ«nai &ndash; kad dar ir 3-4 kartus per pamainÄ…). Ä®vertinus visus pateiktus MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nÅ³
paai&scaron;kinimus, nustatyta, kad didÅ¾ioji dauguma I.K. ir A.R. pamainos pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad posto
vir&scaron;ininko pavaduotojas buvo labiau uÅ¾siÄ—mÄ™s mokymais ar Å«kiniÅ³ reikalÅ³ tvarkymu, kuo patvirtino paties R.J.
paai&scaron;kinime nurodytas aplinkybes. DidesnÄ— dalis V.P. ir D.R. pamainÅ³ pareigÅ«nÅ³ nurodÄ—, kad posto
vir&scaron;ininko pavaduotojas juos kontroliavo ir tikrino jÅ³ darbÄ… (daÅ¾numo pareigÅ«nai nenurodÄ—). Taigi pareigÅ«nÅ³
pateikti paai&scaron;kinimai yra prie&scaron;taringi, nÄ—ra ai&scaron;kios pareigÅ«nÅ³ nuomonÄ—s persvaros, pagal kuriÄ…
bÅ«tÅ³ Ä¯manoma objektyviai sprÄ™sti, kad posto vir&scaron;ininko pavaduotojas R.J. i&scaron; tikrÅ³jÅ³ vykdÄ— sustiprintÄ…
pareigÅ«nÅ³ kontrolÄ™ daugiau nei nurodÄ— savo paai&scaron;kinime ir Ä—mÄ—si visÅ³ Ä¯manomÅ³ veiksmÅ³ korupcijos
aprai&scaron;koms sumaÅ¾inti, kaip to reikalavo MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;tas
Nr. (6.15)3B-10304, Ä¯skaitant ir sustiprintÄ… draudÅ¾iamÅ³ poste turÄ—ti daiktÅ³ tikrinimÄ…, darbo vietÅ³ ir patalpÅ³ kontrolÄ
tikrinimÄ…, bendradarbiavimÄ… su per postÄ… vykstanÄ•iais asmenimis ir jÅ³ Ä¯spÄ—jimÄ…. Dauguma naujai Ä¯ tarnybÄ… pr
pareigÅ«nÅ³ patvirtino, kad jis ateidavo Ä¯ jÅ³ darbo vietÄ… patikrinti, kaip vyksta darbas. I&scaron; to galima teigti, kad
posto vir&scaron;ininko pavaduotojas i&scaron; posto pareigÅ«nÅ³ daugiau dÄ—mesio skyrÄ— naujai priimtÅ³ pareigÅ«nÅ³
kvalifikacijos tobulinimui.
I&scaron; visumos auk&scaron;Ä•iau nustatytÅ³ aplinkybiÅ³ darytina i&scaron;vada, kad tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimo
metu nesurinkta Ä¯rodymÅ³, patvirtinanÄ•iÅ³, kad posto vir&scaron;ininko pavaduotojas R.J. iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. skirtÅ³
ypatingÄ… ir sustiprintÄ… dÄ—mesÄ¯ savo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 9.3 punkte nustatytai pareigai (kontroliuoti, kaip pos
pareigÅ«nai ir darbuotojai vykdo savo pareigas, uÅ¾tikrinti tarnybinÄ—s ir darbo drausmÄ—s reikalavimÅ³ laikymÄ…si poste), p
ir nuolat vykdytÅ³ sustipintas korupcijos aprai&scaron;kÅ³ VTM MedininkÅ³ kelio poste i&scaron;gyvendinimo priemones,
nurodytas TTT ir kitas, dÄ—tÅ³ visas Ä¯manomas pastangas, kaip to reikalavo MuitinÄ—s departamento generalinio
direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;tas Nr. (6.15)3B-10304, pakankamai padÄ—tÅ³ posto vir&scaron;ininkui uÅ¾tikrinti
MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus ir VTM vir&scaron;ininko ra&scaron;ytiniÅ³ Ä¯pareigojimÅ³ vykdymÄ…. Ä®
MuitinÄ—s departamento TTT dÄ—l priemoniÅ³ vykdymo neai&scaron;kumo kreiptasi nebuvo.
&Scaron;iuo savo neveikimu R.J. iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. ta apimtimi, kuri buvo reikalaujama, nevykdÄ— Posto nuostatÅ³
16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi bÅ«ti organizuojamas vadovaujantis TaisyklÄ—mis), TaisykliÅ³ 4 punkto (ta
apimtimi, kad pareigÅ«nai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi MuitinÄ—s departamento ir VTM Ä¯sakymais, ra&scaron;tais ir
nurodymais), neÄ¯gyvendino VTM vir&scaron;ininko 2011-03-04 Ä¯sakymu Nr. 3B-44 patvirtinto Kelio posto
vir&scaron;ininko pavaduotojo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 6 punkto (uÅ¾tikrinti, kad bÅ«tÅ³ tinkamai vykdomos muitinÄ—s
posto kompetencijai priskirtos muitinÄ—s funkcijos, taip pat kitos MuitinÄ—s departamento arba teritorinÄ—s muitinÄ—s pavesto
uÅ¾duotys), paÅ¾eidÄ— 9.3 punktÄ… (kontroliuoti, kaip posto pareigÅ«nai ir darbuotojai vykdo savo pareigas, uÅ¾tikrinti tarny
darbo drausmÄ—s reikalavimÅ³ laikymÄ…si poste), 9.5 punktÄ… (laikytis Lietuvos Respublikos muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ etikos
kodekso reikalavimÅ³ ir reikalauti jo laikymosi i&scaron; pavaldÅ¾iÅ³ tarnautojÅ³ ir darbuotojÅ³), 9.28 punktÄ… (vykdyti kitas
Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas pareigas pagal savo kompetencijÄ…), TaisykliÅ³ 2 priedÄ… &bdquo;MedininkÅ³ kel
posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto vir&scaron;ininko pavaduotojo darbo vietos apra&scaron;ymo 1
punktÄ… (padÄ—ti posto vir&scaron;ininkui atlikti pareigas), ValstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktÄ…
(tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas uÅ¾duotis). &Scaron;iuo
neveikimu R.J. padarÄ— tÄ™stinÄ¯ tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ….
Komisija posto vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J. nepateisinamÄ… neveikimÄ… ir nerÅ«pestingÄ… poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ korupcijo
aprai&scaron;kas VTM MedininkÅ³ kelio poste vertina kaip didelÄ¯ aplaidumÄ…. VadovaujanÄ•ias pareigas uÅ¾imantis
pareigÅ«nas negali nesuvokti, kad nuo vadovo poÅ¾iÅ«rio priklauso ir kitÅ³ pareigÅ«nÅ³ poÅ¾iÅ«ris Ä¯ darbÄ… ir atsakomybÄ—
jÄ¯ suvokimas. R.J. Å¾inojo apie jam priskirtÄ… pareigÄ… vykdyti vienÄ… i&scaron; svarbiausiÅ³ korupcijos prevencijos priemo
&ndash; pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 9.3 punktÄ…, o vÄ—liau gavo auk&scaron;tesniÅ³ vadovÅ³ Ä¯pareigojimÄ… &scaron;iÄ
pareigÄ… vykdyti sustiprintai, taÄ•iau Ä¯ tai dÄ—mesio neatkreipÄ—, kaip ir Ä¯ pareigÄ… vykdyti kitas korupcijos prevencijos
priemones. Toks poÅ¾iÅ«ris kelia abejoniÅ³ dÄ—l kompetencijos vykdyti visam postui vadovaujanÄ•ias pareigas. TarnybinÄ™
atsakomybÄ™ lengvinanÄ•iÅ³ ir sunkinanÄ•iÅ³ aplinkybiÅ³ nenustatyta.
R.J. muitinÄ—je dirba nuo 1994-02-03, nuo 1999-07-03 Ä—jo posto vir&scaron;ininko pareigas, VTM MedininkÅ³ kelio poste
darbÄ… vyriausiojo inspektoriaus pareigose pradÄ—jo 2001-03-26, posto vir&scaron;ininko pavaduotojo pareigose &ndash;
nuo 2007-08-21. Per tarnybos laikotarpÄ¯ buvo ne kartÄ… skatintas, tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ neturÄ—jo. 2011 m. jo tarnybinÄ—
veikla buvo Ä¯vertinta gerai.
DÄ—l posto pamainos vir&scaron;ininko A.R. veiksmÅ³

Vertinant posto pamainos vir&scaron;ininko A.R. paai&scaron;kinimÄ…, nustatyta, kad pareigÅ«nas pripaÅ¾ino, kad dar nuo
2010 m. buvo jauÄ•iamas labai didelis dÄ—mesys korupcijos prevencijai Lietuvos muitinÄ—je. Kaip savo veiksmus, kovojant su
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ VTM MedininkÅ³ kelio poste aprai&scaron;komis, su kuo buvo supaÅ¾indintas TTT pareigÅ«nÅ³, nurodÄ
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informacijos skleidimÄ… (kad su vadovybÄ—s ir visuomenÄ—s poÅ¾iÅ«riu Ä¯ korupcijÄ… supaÅ¾indindavo pamainos pareigÅ
informuodavo juos apie i&scaron;ai&scaron;kintus atvejus kituose postuose, ai&scaron;kino apie korupcijos Å¾alÄ…, kad visi
jo pamainos pareigÅ«nai buvo supaÅ¾indinti su VTM ir MuitinÄ—s departamento ra&scaron;tais, skirtais kovai su korupcija),
kad pamainos pradÅ¾ioje paklausdavo apie draudÅ¾iamÅ³ tarnybos metu poste turÄ—ti daiktÅ³ turÄ—jimÄ…, paÅ¾ymÄ—jo, k
TTT vir&scaron;ininko G. Cinino vizito buvo i&scaron;duota radijo stotis, veikianti tolimÅ³jÅ³ reisÅ³ vairuotojÅ³ naudojamu
daÅ¾niu, kad bÅ«tÅ³ galima klausytis vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ ir operatyviai reaguoti Ä¯ informacijÄ… apie korupcijos
aprai&scaron;kas (taÄ•iau, ar ta stotimi naudojosi, nenurodÄ—), esant galimybei, kelis kartus per pamainÄ… vizituodavo posto
pareigÅ«nÅ³ darbo vietas. Kiti pareigÅ«no paai&scaron;kinime nurodyti veiksmai buvo susijÄ™ su Ä¯prastu pamainos darbo
organizavimu (pareigÅ«nÅ³ skyrimas Ä¯ darbo vietas, darbo vietÅ³ keitimas, tarnybiniÅ³ uÅ¾duoÄ•iÅ³ skyrimas ir pan.).
Komisija jau anksÄ•iau i&scaron;samiai aptarÄ— A.R. paai&scaron;kinime nurodytas aplinkybes, kad darbo instrukcijos jam
nenumato teisÄ—s vykdyti pareigÅ«nÅ³ sekimÄ… ar kratas, kad vadovavosi principu, jog dirba su suaugusiais Å¾monÄ—mis, k
negavo skundÅ³ dÄ—l pareigÅ«nÅ³ elgesio, kad kiekvienas pareigÅ«nas atsakingas uÅ¾ savo darbÄ…. &Scaron;ie
paai&scaron;kinimai dÄ—l anksÄ•iau Komisijos nurodytÅ³ ir plaÄ•iai aptartÅ³ prieÅ¾asÄ•iÅ³ buvo pripaÅ¾inti &scaron;ioje situac
nepagrÄ¯stais, ir &scaron;ioje i&scaron;vados dalyje Komisija nesikartos.
Komisijai pateiktame paai&scaron;kinime posto pamainos vir&scaron;ininkas A.R. nenurodÄ— veiksmÅ³, kurie Ä¯rodytÅ³
Ä¯pareigojimo vykdymÄ… dÄ—ti visas pastangas kovai su neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ VTM MedininkÅ³ kelio poste
aprai&scaron;komis, apie kurias buvo informuotas, sustiprintÄ… tiesiogiai pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolÄ™, sustiprintÄ
draudÅ¾iamÅ³ tarnybos metu poste turÄ—ti daiktÅ³ kontrolÄ™, sustiprintÄ… bendradarbiavimÄ… su per postÄ… vykstanÄ•iÅ³ t
priemoniÅ³ vairuotojais. &Scaron;iame kontekste svarbÅ«s yra A.R. vadovaujamos pamainos pareigÅ«nÅ³
paai&scaron;kinimai.
Ä® A.R. vadovaujamÄ… pamainÄ… paskirti nauji pareigÅ«nai (J. P. ir T. M.) apie jÅ³ poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ jÅ³ vadovo darbÄ… nuro
abu nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrinamas draudÅ¾iamÅ³ posto pareigÅ«nams poste tarnybos metu turÄ—ti daiktÅ³ turÄ—jimas, tuo
daiktus buvo pra&scaron;oma uÅ¾ra&scaron;yti Ä¯ Å¾urnalÄ… tik pamainos pradÅ¾ioje; jÅ³ darbo vietose posto pamainos
vir&scaron;ininkas lankydavosi tik tikslu i&scaron;siai&scaron;kinti, ar turi klausimÅ³; abu nematÄ—, kad posto vadovai
bÅ«tÅ³ tikrinÄ™ jÅ³ darbo vietas, ar jose nÄ—ra nereikalingÅ³ daiktÅ³ ar neteisÄ—tai gautÅ³ pinigÅ³, nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrin
patalpos; vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad nematÄ—, kad posto vadovybÄ— Å¾iÅ«rÄ—tÅ³ dokumentus jÅ³ darbo vietose, ne
jeigu ie&scaron;kojo kaÅ¾kokios informacijos, o apie baudÅ¾iamÄ…jÄ… atsakomybÄ™ jam buvo pasakyta pirmÄ… darbo dien
kiekvienÄ… pamainÄ… apie tai nekalbÄ—ta, o kitas nurodÄ—, kad pamainos vir&scaron;ininkas, kai ateidavo Ä¯ darbo vietÄ…,
pasiÅ¾iÅ«rÄ—davo ant stalo gulinÄ•ius dokumentus; apie posto pareigÅ«nÅ³ susirinkimus, kuriuose bÅ«tÅ³ aptariamos korupcij
problemos, institucijos misija ir pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ—, vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad tuos dalykus per susirinkimus
paminÄ—davo tik kartais, o kitas &ndash; kad apie neteisÄ—to atlygio davimÄ… kalbama nebuvo; su MuitinÄ—s departamento
2012-10-03 ra&scaron;tu (kaip ir VTM 2012-03-08 ra&scaron;tu) &scaron;ie pareigÅ«nai supaÅ¾indinti nebuvo, turinys
jiems nÄ—ra Å¾inomas; vienas pareigÅ«nas nurodÄ—, kad pinigai bÅ«davo dedami ir lengvÅ³jÅ³ automobiliÅ³ tikrinimo vietose,
tuomet apie tokius atvejus informuodavo tik darbo vietos vyresnÄ¯jÄ¯ ar kitÄ… pareigÅ«nÄ…, kuris gali sura&scaron;yti
protokolÄ…, ir Ä¯spÄ—davo vairuotojÄ… apie atsakomybÄ™.
Tokias aplinkybes, kad draudÅ¾iami poste turÄ—ti daiktai tikrinami tik pamainos pradÅ¾ioje, kad nematÄ—, kad bÅ«tÅ³ tikrin
patalpos ar darbo vietos, kad nebuvo vykdoma tokiÅ³ akcijÅ³, kaip vykdÄ— TTT pareigÅ«nai, kad darbo metu jiems su
dokumentais buvo pateikiami pinigai patvirtino ir didesnÄ— dalis apklaustÅ³ A.R. vadovaujamos pamainos pareigÅ«nÅ³. Be
to, pareigÅ«nai vienareik&scaron;mi&scaron;kai negalÄ—jo paai&scaron;kinti apie dokumentÅ³, esanÄ•iÅ³ jÅ³ darbo vietose,
perÅ¾iÅ«rÄ… ir tikrinimÄ…, atsakomybÄ—s priminimÄ….
Komisija, Ä¯vertinusi daugumos pareigÅ«nÅ³ i&scaron;reik&scaron;tÄ… nuomonÄ™ ir paties A.R. paai&scaron;kinimÄ… bei
i&scaron;sakytÄ… pareigÅ«no poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ VTM MedininkÅ³ kelio poste nustatytÄ… problemÄ…, konstatuoja, kad pamainos
vir&scaron;ininkas A.R. iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. nesiÄ—mÄ— jokiÅ³ papildomÅ³ veiksmÅ³: sustiprinti pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«n
darbo kontrolÄ™ (darbo vietÅ³ ir patalpÅ³ tikrinimo, draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ pamainoje prevencijos, teisÄ—s duoti privalomu
nurodymus informuoti jÄ¯ apie neteisÄ—tÄ… pinigÅ³ siÅ«lymÄ… ir kontroliuoti &scaron;io pavedimo vykdymÄ…), bendradarbiau
per postÄ… vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojais, nedÄ—jo visÅ³ Ä¯manomÅ³ pastangÅ³, kuriomis Ä¯vykdytÅ³ MuitinÄ
departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 duotÄ… Ä¯pareigojimÄ… kovoti su
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ mechanizmu VTM MedininkÅ³ kelio poste, o didesnÄ™ dalÄ¯ atsakomybÄ— nepagrÄ¯stai perkeldavo
kitoms institucijoms (vykdanÄ•ioms operatyvinÄ™ veiklÄ…) ir patiems posto pareigÅ«nams, nors bÅ«tent pats buvo pamainos
vadovu. DÄ—l pagalbos ir i&scaron;ai&scaron;kinimo vykdant korupcijos prevencijos priemones Ä¯ TTT pareigÅ«nas
nesikreipÄ—. PastebÄ—tina, kad didesnÄ— dalis apklaustÅ³ A.R. pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ KomisijÄ… informavo apie tai, kad
kartu du dokumentais muitinio tikrinimo metu bÅ«davo pateikiami pinigai, taÄ•iau, anot A.R., jis tokiÅ³ atvejÅ³ negirdÄ—jo, kas
leidÅ¾ia abejoti jo paai&scaron;kinimu arba &scaron;io pareigÅ«no sugebÄ—jimu vadovauti pareigÅ«nams ir jo autoritetu
pamainos pareigÅ«nÅ³ tarpe.
Be to, Komisija Ä¯vertino ir &scaron;io pareigÅ«no galimybÄ™ Ä¯gyvendinti jam duotus Ä¯pareigojimus ir paai&scaron;kinime
nurodytas aplinkybes, kad nuolat turÄ—davo daug kitÅ³ darbÅ³. Nustatyta, kad A.R.kiekvienÄ… pamainÄ… turÄ—davo pakanka
laisvo laiko, kurÄ¯ skirdavo Ä¯vairiÅ³ internetiniÅ³ puslapiÅ³, nesusijusiÅ³ su tarnybiniÅ³ pareigÅ³ atlikimu, perÅ¾iÅ«rai. Tam
buvo naudojamos ne grafike nustatytos poilsio pertraukos, o tarnybos laikas. Esant nustatytai ir nepateisinamai
problemai VTM MedininkÅ³ kelio poste, toks darbo laiko panaudojimas, kurÄ¯ buvo galima skirti pastangoms ir Ä¯vairiÅ³
korupcijos prevencijos priemoniÅ³ sukÅ«rimu ir vykdymui, vadovui yra nepateisinamas.
I&scaron; visumos auk&scaron;Ä•iau nurodytÅ³ ir Ä¯rodytÅ³ aplinkybiÅ³ konstatuotina, kad A.R. iki
2012 m.
gruodÅ¾io 5 d. nepateisinamai nevykdÄ— MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr.
(6.15)3B-10304 duotÅ³ Ä¯pareigojimÅ³ sustiprinti kovos su korupcija ir imtis visÅ³ Ä¯manomÅ³ priemoniÅ³ jos prevencijai,
i&scaron;rei&scaron;kÄ— atmestinÄ… poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ kovÄ… su VTM MedininkÅ³ kelio poste nustatytomis neteisÄ—tomis rinkli
nesuteikÄ— pra&scaron;ytos pagalbos MuitinÄ—s departamento TTT pareigÅ«nams kovojant su korupcijos
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aprai&scaron;komis VTM MedininkÅ³ kelio poste, nesiÄ—mÄ— visÅ³ Ä¯manomÅ³ veiksmÅ³ i&scaron;gyvendinti korupcijos
aprai&scaron;kas poste ir nei&scaron;rei&scaron;kÄ— jokio suinteresuotumo auk&scaron;Ä•iau nurodytÅ³ veiksmÅ³ vykdymui.
Posto pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ— yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad
pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ muitinÄ—s posto kompetencijai priskirtas muitinÄ—s funkcijas (VTM kelio posto
pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ—s apra&scaron;ymo, patvirtinto VTM vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B303, 5 punktas). Korupcijos aprai&scaron;kÅ³ egzistavimas muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymo procese jokiais bÅ«dais negali
bÅ«ti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymui. Komisija paÅ¾ymi, kad posto
pamainÅ³ vir&scaron;ininkai yra tiesioginiai pareigÅ«nÅ³ vadovai, dirbantys kartu su jais visÄ… pamainos laikÄ… (dienos ir
nakties metu, per &scaron;ventines dienas ir savaitgaliais), turi didesnes galimybes stebÄ—ti pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir per postÄ…
vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ veiksmus. Atsainus pamainos vir&scaron;ininko poÅ¾iÅ«ris Ä¯ &scaron;Ä¯ darbÄ
sudaro pagrindÄ… nepasitikÄ—ti juo kaip tinkamu pamainos vadovu.
PrivalÄ—jÄ™s atlikti sustiprintÄ… savo pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytÅ³ pareigÅ³ vykdymÄ…, turÄ—jÄ™s galimyb
nepagrÄ¯stai neÄ¯vykdÄ™s, posto pamainos vir&scaron;ininkas A.R. savo neveikimu neÄ¯gyvendino savo pareigybÄ—s
apra&scaron;ymo 5 punkto nuostatÅ³, &scaron;iurk&scaron;Ä•iai paÅ¾eidÄ— savo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 8.1 punktÄ…
(vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2
punktÄ… (organizuoti pamainos darbÄ…, uÅ¾tikrinti posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemoniÅ³ taikymÄ
pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ™, tarnybinÄ—s etikos reikalavimÅ³ laikymÄ…si), 8.10 punktÄ… (kontroliuoti, ar pamaino
pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir sugeba taikyti praktikoje Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ¾ kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga
muitinÄ—, paÄ•iam laikytis ir kontroliuoti ar pareigÅ«nai laikosi posto vidaus darbo tvarkos), 8.26 punktÄ… (vykdyti kitas
Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas pareigas), nevykdÄ— Posto nuostatÅ³ 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi
bÅ«ti organizuojamas vadovaujantis TaisyklÄ—mis), TaisykliÅ³ 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigÅ«nai, paskirti dirbti poste,
vadovaujasi MuitinÄ—s departamento ir VTM Ä¯sakymais, ra&scaron;tais ir nurodymais), TaisykliÅ³ 2 priedo
&bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto pamainos vir&scaron;ininko darbo
vietos apra&scaron;ymo 1 punktÄ… (vadovauti pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ postui
priskirtas muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemones), 3 punktÄ… (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamainos darbÄ…, kontroliuoti da
atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigÅ«nams tarnybines uÅ¾duotis ir kontroliuoja jÅ³ Ä¯vykdymÄ…), 4
punktÄ… (uÅ¾tikrinti tvarkÄ… poste, darbo drausmÄ—s, vidaus darbo tvarkos taisykliÅ³ laikymÄ…si), ValstybÄ—s tarnybos Ä¯s
straipsnio 1 dalies 4 punktÄ… (tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas
uÅ¾duotis). &Scaron;iuo neveikimu, kuriuo paÅ¾eistos nurodytos teisÄ—s aktÅ³ nuostatos, buvo padarytas tÄ™stinis tarnybinis
nusiÅ¾engimas.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ Ä¯rodytas aplinkybes, Komisija pareigÅ«no nepateisinamÄ… neveikimÄ…, atmestinÄ… ir nerÅ«pestingÄ…
vertina kaip didelÄ¯ aplaidumÄ…. TarnybinÄ™ atsakomybÄ™ lengvinanÄ•iÅ³ ir sunkinanÄ•iÅ³ aplinkybiÅ³ nenustatyta.
VTM posto pamainos vir&scaron;ininkas A.R. muitinÄ—je, MedininkÅ³ kelio poste ir posto pamainos vir&scaron;ininko
pareigose dirba nuo 1991 m. Per tarnybos laikotarpÄ¯ ne kartÄ… buvo skatintas, galiojanÄ•iÅ³ tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ neturi.
2010 m. dalyvavo posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kvalifikacijos kÄ—limo kursuose. 2011 m. jo tarnybinÄ— veikla buvo
Ä¯vertinta gerai.
DÄ—l D. R., Ä—jusio posto pamainos vir&scaron;ininko pareigas, veiksmÅ³

Ä®vertinus D.R. Komisijai pateiktus paai&scaron;kinimus, nustatyta, kad D. R. nurodÄ— tokius veiksmus, kuriais
pasireik&scaron;tÅ³ sustiprintÅ³ pastangÅ³, nukreiptÅ³ Ä¯ korupcijos prevencijÄ…, vykdymas: pamainos pareigÅ«nai su VTM
ir MuitinÄ—s departamento ra&scaron;tais apie neteisÄ—tas rinkliavas ir kovÄ… su korupcija buvo supaÅ¾indinti artimiausios
pamainos metu, o tie, kuriÅ³ tuo metu nebuvo (B. G. ir G. G.), su ra&scaron;tais nesupaÅ¾indinti, nes vÄ—liau nesusipaÅ¾ino
patys; pareigÅ«nai buvo informuojami apie korupcijos atvejÅ³ kituose muitinÄ—s postuose i&scaron;ai&scaron;kinimÄ…; buvo
kalbama apie korupcijos daromÄ… Å¾alÄ… ir pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ™; 1-2 kartus per pamainÄ… buvo apeinamos visos dar
vietos, apÅ¾iÅ«rimos patalpos, darbo stalai, stalÄ•iai ie&scaron;kant draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³; stovima &scaron;alia pareigÅ«nÅ³
stebima, ar vairuotojai nepaduoda su dokumentais pinigÅ³ (daÅ¾nai prie krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³ importo), kartais
dalyvaujama &scaron;alia pareigÅ«nÅ³ priimant i&scaron; vairuotojÅ³ dokumentus. Persirengimo kambariuose esanÄ•iÅ³
spinteliÅ³ A. R. netikrino, nes galvojo, kad vir&scaron;ys savo Ä¯galiojimus.
Kitos D.R. paai&scaron;kinime nurodytos aplinkybÄ—s buvo susijusios su tuo, kad pareigybÄ—s apra&scaron;yme yra
numatytos ir kitos pareigos, kad jo pamainos pareigÅ«nai buvo vertinami gerai, todÄ—l pagrindo jais nepasitikÄ—ti nebuvo.
&Scaron;iÅ³ paai&scaron;kinimÅ³ nepagrÄ¯stumÄ… Komisija i&scaron;samiai aptarÄ— anksÄ•iau, todÄ—l &scaron;ioje
i&scaron;vados dalyje nesikartos.
Apklausus apie auk&scaron;Ä•iau i&scaron;vardintus D.R. veiksmus Ä¯ jo pamainÄ… paskutinÄ¯ 2012 m. ketvirtÄ¯ priimtus
pareigÅ«nus, nustatytos &scaron;ios aplinkybÄ—s: pareigÅ«nai nepatvirtino, kad jÅ³ darbas kaÅ¾kaip bÅ«tÅ³ priÅ¾iÅ«rimas
(stebima darbo vieta), i&scaron;skyrus pasiteiravimÄ… apie problemas; dauguma nurodÄ— draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ tikrinimÄ… k
priminimÄ… apie juos tik pamainos pradÅ¾ioje arba kad tikrinta i&scaron; viso nebuvo; dauguma nurodÄ—, kad patalpos tikslu
rasti neteisÄ—tÄ… atlygÄ¯ ar draudÅ¾iamus daiktus, tikrinamos nebuvo, kad jÅ³ darbo vietose esantys dokumentai tikrinami
nebuvo; kad susirinkimuose nebuvo skiriamas dÄ—mesys pareigÅ«nÅ³ atsakomybei, institucijos tikslams ir misijai; kad ne
visi Å¾ino MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tÄ… su atmintine.
Seniau poste dirbÄ™ ir Komisijos apklausti pareigÅ«nai pateiktuose paai&scaron;kinimuose patvirtino aplinkybes apie
draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ tikrinimÄ… prie&scaron; pamainÄ…, susirinkimuose neskirtÄ… dÄ—mesÄ¯ korupcijos prevencijai, taip pa
nurodÄ—, kad pana&scaron;ios akcijos, kurias 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. vykdÄ— TTT pareigÅ«nai, poste nebuvo ypatingai
vykdomos. Kiti patvirtino kai kurias D.R. nurodytas aplinkybes &ndash; kad darbo vietos buvo patikrinamos (kadangi
pareigÅ«nai nenurodÄ— daÅ¾numo, Komisija vertins daÅ¾numÄ… i&scaron; D.R. apie jÄ¯ pateikto paai&scaron;kinimo), darba
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vienokia ar kitokia apimtimi buvo priÅ¾iÅ«rimas. &Scaron;iame kontekste paÅ¾ymÄ—tina, kad vertinant D.R.
paai&scaron;kinime nurodytÄ… veiksmÅ³ atlikimo daÅ¾numÄ…, juos bÅ«tÅ³ galima priskirti tik prie Ä¯prastiniÅ³ veiksmÅ³ vykdy
(pavyzdÅ¾iui, Ä¯prastiniam posto pamainos vir&scaron;ininko pareigÅ³ vykdymui bÅ«tina bent kartÄ… per pamainÄ… atlikti
pareigÅ«nÅ³ veiklos patikrinimÄ… jÅ³ darbo vietose, todÄ—l 1-2 kartus pasirei&scaron;kÄ™s minÄ—tas tikrinimas jokiu bÅ«du n
bÅ«ti priskiriamas sustipintai veiklos prieÅ¾iÅ«rai).
Apibendrinant D.R. paai&scaron;kinimuose nurodytus veiksmus ir jÅ³ daÅ¾numÄ…, jo pamainos pareigÅ«nÅ³ i&scaron;sakyt
pastabas apie jÅ³ darbo kontrolÄ™ ir prevenciniÅ³ priemoniÅ³ prie&scaron; korupcijÄ… vykdymÄ…, darytina i&scaron;vada, kad
tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimo metu nesurinkta pakankamai Ä¯rodymÅ³, patvirtinanÄ•iÅ³ sustiprintÄ… korupcijos prevencijos
priemoniÅ³ vykdymÄ…, padidintÄ… dÄ—mesÄ¯ pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolei ir prieÅ¾iÅ«rai, bendradarbiavimui su per postÄ…
vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojais ir kitoms TTT nurodytomis bei posto pamainos vir&scaron;ininko
pasirinktoms korupcijos prevencijos priemonÄ—ms. PareigÅ«no pavaldinÄ— B. G. nurodÄ—, kad bÅ«davo atvejÅ³, kai
&scaron;alia esant posto pamainos vir&scaron;ininkui (t. y. D.R.), vairuotojai su pasu paduodavo pinigus ir tai paneigia
D.R. paai&scaron;kinime nurodytÄ… teiginÄ¯, kad prie jo nebuvo nei vieno atvejo, kad pareigÅ«nams pase bÅ«tÅ³ paduodami
pinigai. TokiÄ… pozicijÄ… Komisija vertina kaip pareigÅ«no nesÄ…Å¾iningumÄ… ir siekÄ¯ i&scaron;vengti tarnybinÄ—s atsako
Kaip nurodÄ— B. G., tuomet pinigai bÅ«davo grÄ…Å¾inami vairuotojui arba pats vadovaujantis pareigÅ«nas grÄ…Å¾indavo ir
vairuotojÄ… apibardavo. B. G. Komisijai patvirtino, kad D.R. vadovaujamoje pamainoje pareigÅ«nai rinko neteisÄ—tas
rinkliavas ir vÄ—liau pinigus pasidalindavo.
Ä®vertinus laikÄ…, D.R. skirtÄ… tiesioginiÅ³ pareigÅ³ vykdymui, buvo nustatyta, kad kiekvienÄ… pamainÄ…, o ypatingai
savaitgaliais, D. R. turÄ—davo laisvo laiko, kurÄ¯ skirdavo Ä¯vairiÅ³ internetiniÅ³ puslapiÅ³, nesusijusiÅ³ su tarnybiniÅ³
pareigÅ³ atlikimu, perÅ¾iÅ«rai. Tam buvo naudojamos ne grafike nustatytos poilsio pertraukos, o tarnybos laikas. Tai
patvirtina, kad poste nesant posto vir&scaron;ininko ar jo pavaduotojo, pamainos pareigÅ«nams buvo skiriama maÅ¾iau
dÄ—mesio. Esant nustatytai ir nepateisinamai problemai VTM MedininkÅ³ kelio poste, toks darbo laiko panaudojimas, kurÄ¯
buvo galima skirti pastangoms ir Ä¯vairiÅ³ korupcijos prevencijos priemoniÅ³ sukÅ«rimui ir vykdymui, vadovui yra
nepateisinamas.
Komisija, Ä¯vertinusi daugumos pareigÅ«nÅ³ nurodytus faktus ir D.R. paai&scaron;kinimÄ… bei jame i&scaron;sakytÄ…
pareigÅ«no poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ VTM MedininkÅ³ kelio poste nustatytÄ… problemÄ…, konstatuoja, kad pamainos vir&scaron;ininkas
R. iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. nesiÄ—mÄ— jokiÅ³ papildomÅ³ veiksmÅ³, kuriais pasireik&scaron;tÅ³ sustiprinta pavaldÅ¾iÅ³
pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolÄ— (daÅ¾nu darbo vietÅ³ ir patalpÅ³ tikrinimu, draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ pamainoje prevencija, teise duo
privalomu nurodymus informuoti jÄ¯ apie neteisÄ—tÄ… pinigÅ³ siÅ«lymÄ… ir kontroliuoti &scaron;io pavedimo vykdymÄ…),
bendradarbiavimas su per postÄ… vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojais, kova su neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ mechanizmu
VTM MedininkÅ³ kelio poste, nedÄ—jo visÅ³ Ä¯manomÅ³ pastangÅ³ plaÄ•iai ir nuolat vykdyti korupcijos prevencijos priemones,
kaip to reikalavo MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;tas Nr. (6.15)3B-10304, nors
asmeni&scaron;kai susidÅ«rÄ— su atvejais, kai vairuotojai jo pamainos pareigÅ«nams Ä¯teikdavo pinigus paduodamuose
dokumentuose, i&scaron;rÄ—&scaron;kÄ— atmestinÄ… poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ poste nustatytÄ… neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ egzistavimo m
nesuteikÄ— pra&scaron;ytos pagalbos MuitinÄ—s departamento TTT pareigÅ«nams kovojant su korupcijos
aprai&scaron;komis VTM MedininkÅ³ kelio poste. DÄ—l pagalbos ir i&scaron;ai&scaron;kinimo vykdant korupcijos
prevencijos priemones Ä¯ TTT pareigÅ«nus D. R. nesikreipÄ—, i&scaron; ko darytina, i&scaron;vada, kad duotÅ³
Ä¯pareigojimÅ³ vykdymas jam buvo ai&scaron;kus.
Posto pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ— yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad
pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ muitinÄ—s posto kompetencijai priskirtas muitinÄ—s funkcijas (VTM kelio posto
pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ—s apra&scaron;ymo, patvirtinto VTM vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B303, 5 punktas). Korupcijos aprai&scaron;kÅ³ egzistavimas muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymo procese jokiais bÅ«dais negali
bÅ«ti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymui. Komisija paÅ¾ymi, kad posto
pamainÅ³ vir&scaron;ininkai yra tiesioginiai pareigÅ«nÅ³ vadovai, dirbantys kartu su jais visÄ… pamainos laikÄ… (dienos ir
nakties metu, per &scaron;ventines dienas ir savaitgaliais) ir turintys didesnes galimybes stebÄ—ti pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir per
postÄ… vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ veiksmus. Atsainus pamainos vir&scaron;ininko poÅ¾iÅ«ris Ä¯ &scaron;Ä
darbÄ… sudaro pagrindÄ… nepasitikÄ—ti juo kaip tinkamu pamainos vadovu.
PrivalÄ—jÄ™s atlikti sustiprintÄ… savo pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytÅ³ pareigÅ³ vykdymÄ…, turÄ—jÄ™s galimyb
2012 m. gruodÅ¾io 5 d. to neÄ¯vykdÄ™s, posto pamainos vir&scaron;ininkas
D. R. savo neveikimu
neÄ¯gyvendino savo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 5 punkto nuostatÅ³, &scaron;iurk&scaron;Ä•iai paÅ¾eidÄ— savo pareigybÄ
apra&scaron;ymo 8.1 punktÄ… (vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo
nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktÄ… (organizuoti pamainos darbÄ…, uÅ¾tikrinti posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s
prieÅ¾iÅ«ros priemoniÅ³ taikymÄ…, pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ™, tarnybinÄ—s etikos reikalavimÅ³ laikymÄ…si), 8.
punktÄ… (kontroliuoti, ar pamainos pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir sugeba taikyti praktikoje Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ¾
kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga muitinÄ—, paÄ•iam laikytis ir kontroliuoti ar pareigÅ«nai laikosi posto vidaus darbo tvarkos),
8.26 punktÄ… (vykdyti kitas Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas pareigas), nevykdÄ— Posto nuostatÅ³ 16 punkto (ta
apimtimi, kad posto darbas turi bÅ«ti organizuojamas vadovaujantis TaisyklÄ—mis), TaisykliÅ³ 4 punkto (ta apimtimi, kad
pareigÅ«nai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi MuitinÄ—s departamento ir VTM Ä¯sakymais, ra&scaron;tais ir nurodymais),
TaisykliÅ³ 2 priedo &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto pamainos
vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 1 punktÄ… (vadovauti pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad pamainos pareigÅ«nai
tinkamai vykdytÅ³ postui priskirtas muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemones), 3 punktÄ… (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamaino
darbÄ…, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigÅ«nams tarnybines uÅ¾duotis ir
kontroliuoja jÅ³ Ä¯vykdymÄ…), 4 punktÄ… (uÅ¾tikrinti tvarkÄ… poste, darbo drausmÄ—s, vidaus darbo tvarkos taisykliÅ³ laikym
ValstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktÄ… (tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas
funkcijas ir laiku atlikti pavedamas uÅ¾duotis). &Scaron;iuo neveikimu, kuriuo paÅ¾eistos nurodytos teisÄ—s aktÅ³ nuostatos,
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buvo padarytas tÄ™stinis tarnybinis nusiÅ¾engimas.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ Ä¯rodytas aplinkybes, Komisija pareigÅ«no nepateisinamÄ… neveikimÄ…, atmestinÄ… ir nerÅ«pestingÄ…
vertina kaip didelÄ¯ aplaidumÄ…. TarnybinÄ™ atsakomybÄ™ lengvinanÄ•iÅ³ ir sunkinanÄ•iÅ³ aplinkybiÅ³ nenustatyta.
D. R. muitinÄ—je ir VTM MedininkÅ³ kelio poste dirba nuo 1992-07-01, pamainos vir&scaron;ininko pareigose nuo 1995-1005. Per tarnybos laikotarpÄ¯ buvo ne kartÄ… skatintas, galiojanÄ•iÅ³ tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ neturi. 2010 m. dalyvavo posto
pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kvalifikacijos kÄ—limo kursuose. 2011 m. jo tarnybinÄ— veikla buvo vertinama gerai.
DÄ—l V. P., Ä—jusio posto pamainos vir&scaron;ininko pareigas, veiksmÅ³

Ä®vertinus posto vyriausiojo inspektoriaus V.P., Ä—jusio pamainos vir&scaron;ininko pareigas, pateiktus
paai&scaron;kinimus, nustatyta, kad pareigÅ«nas i&scaron;skyrÄ— kovÄ… su korupcija kaip vienÄ… i&scaron; pagrindiniÅ³ sav
darbÅ³. PareigÅ«nas i&scaron;skyrÄ— tokius veiksmus, kuriuos atliko nurodytoje srityje: pamainos susirinkimÅ³ metu ir
pamainos eigoje pareigÅ«nams pastoviai ai&scaron;kindavo apie korupcijÄ…, jos pasekmes ir atsakomybÄ™; darbo metu kelis
kartus per pamainÄ… tikrindavo darbo vietas, stalus, stalÄ•ius, pateikiamus krovinio ir asmens dokumentus; kelis kartus per
pamainÄ… krovininiÅ³ automobiliÅ³ eilÄ—je &scaron;nekÄ—davosi su vairuotojais, klausdavo, ar nereikalaujama i&scaron; jÅ³
atlygio, ar jie duoda, ai&scaron;kindavo apie atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…, pra&scaron;ydavo per racijÄ… paskelb
informacijÄ…; kai bet kokiais klausimais kreipdavosi vairuotojai, visuomet be jÅ³ problemÅ³ sprendimo kalbÄ—davosi ir apie
galimÄ… pinigÅ³ reikalavimÄ…; &scaron;nekÄ—davosi su vairuotojais apie korupcijos maÅ¾inimo priemones; pra&scaron;ydav
ypaÄ• uÅ¾sienieÄ•iÅ³ vairuotojÅ³, paskelbti per racijÄ… kitiems savo kolegoms apie atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io davimÄ…
pareigÄ… informuoti apie reikalavimÄ… duoti ky&scaron;Ä¯.
Ä® &scaron;io pareigÅ«no pamainÄ… nuo 2012 m. rugsÄ—jo mÄ—n. paskirtas naujai priimtas pareigÅ«nas
J. S. n
kad posto pamainos vir&scaron;ininkas daÅ¾nai ateidavo Ä¯ darbo vietÄ… priÅ¾iÅ«rÄ—ti, pasiteiraudavo, kai sekasi, patikrinda
darbo patalpas &ndash; atidarydavo stalÄ•ius, stovÄ—davo apie
15-20 min. ir stebÄ—davo pareigÅ«nÅ³ darbÄ…, 3-4 kartu
tikrino darbo vietas ir jose esanÄ•ius baldus, perversdavo dokumentus. Apie draudÅ¾iamus daiktus pamainos
vir&scaron;ininkas Ä¯spÄ—davo pamainos pradÅ¾ioje, liepdavo deklaruoti, kitaip tikrinimo jam asmeni&scaron;kai neatlikdavo.
Apie pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ™ uÅ¾ ky&scaron;io paÄ—mimÄ… buvo primenama per rytinÄ¯ pasitarimÄ…, per jÄ¯ buvo akcen
muitinÄ—s misija, pabrÄ—Å¾iama pareigÅ«no atsakomybÄ—s svarba.
DidÅ¾ioji dalis kitÅ³ V.P. pamainoje dirbusiÅ³ pareigÅ«nÅ³ Komisijai patvirtino V.P. paai&scaron;kinime nurodytas
aplinkybes. I&scaron; nurodytÅ³ aplinkybiÅ³ darytina pagrÄ¯sta i&scaron;vada, kad V. P. didesne apimtimi nei anksÄ•iau
aptarti postu vadovavÄ™ pareigÅ«nai vykdÄ— korupcijos prevencijos priemones, taÄ•iau daÅ¾niausiai jo i&scaron;vardinti
veiksmai buvo atliekami kelis kartus per pamainÄ…, nors Ä¯prastiniam tokiÅ³ veiksmÅ³ vykdymui bent vienas kartas yra
savaime bÅ«tinas, kad bÅ«tÅ³ galima sprÄ™sti apie pareigÅ³ vykdymÄ….
Tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimo metu tai pat buvo nustatyta atvejÅ³, kai V.P. vadovaujamoje pamainoje pareigÅ«nams
buvo siÅ«lomi pinigai.
Komisija Ä¯vertino pareigÅ«no galimybes vykdyti pavestas uÅ¾duotis ir nustatÄ—, kad V. P. nemaÅ¾ai laiko, ypatingai tai
pastebima savaitgaliais, skyrÄ— su tarnybos reikmÄ—ms nesusijusiÅ³ internetiniÅ³ puslapiÅ³ perÅ¾iÅ«rai ir skaitymui, nors tÄ…
galÄ—jo ir privalÄ—jo skirti pastangoms ir Ä¯vairiÅ³ korupcijos prevencijos priemoniÅ³ sukÅ«rimui ir vykdymui, todÄ—l pamainos
vadovui toks elgesys yra nepateisinamas, ypaÄ• turint omenyje, kad &scaron;ie veiksmai buvo atlikti ne grafike nustatytu
poilsio laiku, o tarnybos metu. Tai patvirtina ir tÄ… aplinkybÄ™, kad poste nesant posto vir&scaron;ininko ar jo pavaduotojo,
pamainos pareigÅ«nams buvo skiriama maÅ¾iau dÄ—mesio.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ tai, Komisija daro i&scaron;vadÄ…, kad iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. pareigÅ«no pastangos nebuvo
pakankamos, kad bÅ«tÅ³ galima konstatuoti sustiprintÄ… pareigÅ«nÅ³ prieÅ¾iÅ«rÄ… (darbo vietÅ³ ir patalpÅ³ tikrinimÄ…, ypaÄ
draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ pamainoje prevencijÄ…, pasinaudojimÄ… teise duoti privalomus nurodymus informuoti jÄ¯ apie neteisÄ—
pinigÅ³ siÅ«lymÄ… ir kontroliuoti &scaron;io pavedimo vykdymÄ…), stengimÄ…si dÄ—ti visas Ä¯manomas pastangas kovoti su
neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ mechanizmu VTM MedininkÅ³ kelio poste, kuo bÅ«tÅ³ Ä¯vykdomas MuitinÄ—s departamento generalinio
direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 nurodytas Ä¯pareigojimas. TaÄ•iau Komisija pastebÄ—jo, kad
pareigÅ«nas skyrÄ— daugiau dÄ—mesio bendravimui su transporto priemoniÅ³ vairuotojais negu prie&scaron; tai tikrinti
pareigÅ«nai, parinko Ä¯vairius bÅ«dus, kaip vairuotojÅ³ pagalba stengtis vykdyti jam nustatytas pareigas.
Posto pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ— yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad
pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ muitinÄ—s posto kompetencijai priskirtas muitinÄ—s funkcijas (VTM kelio posto
pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ—s apra&scaron;ymo, patvirtinto VTM vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B303, 5 punktas). Korupcijos aprai&scaron;kÅ³ egzistavimas muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymo procese jokiais bÅ«dais negali
bÅ«ti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymui. Komisija jau ne kartÄ… paÅ¾ymÄ—j
kad posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkai yra tiesioginiai pareigÅ«nÅ³ vadovai, dirbantys kartu su jais visÄ… pamainos laikÄ…
(dienos ir nakties metu, per &scaron;ventines dienas ir savaitgaliais), turi didesnes galimybes stebÄ—ti pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir
per postÄ… vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ veiksmus, todÄ—l jiems tenka didesnÄ— atsakomybÄ—s, kaip numa
MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te
Nr. (6.15)3B-10304.
Apibendrinant i&scaron;dÄ—stytÄ…, darytina i&scaron;vada, kad V. P., privalÄ—jÄ™s atlikti sustiprintÄ… savo pareigybÄ—s
apra&scaron;yme nustatytÅ³ pareigÅ³ vykdymÄ…, turÄ—jÄ™s galimybÄ™ tai padaryti, iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. to visa apimti
nevykdÄ— ir tokiu savo neveikimu neÄ¯gyvendino savo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 5 punkto nuostatÅ³, paÅ¾eidÄ— savo
pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 8.1 punktÄ… (vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto vir&scaron;ininko ir jo
pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktÄ… (organizuoti pamainos darbÄ…, uÅ¾tikrinti posto kompetencijai priskirtÅ³
muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemoniÅ³ taikymÄ…, pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo drausmÄ™, tarnybinÄ—s etikos reikalavimÅ³ laiky
8.10 punktÄ… (kontroliuoti, ar pamainos pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir sugeba taikyti praktikoje Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ
kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga muitinÄ—, paÄ•iam laikytis ir kontroliuoti ar pareigÅ«nai laikosi posto vidaus darbo tvarkos),
http://senas.tarnautojai.lt
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8.26 punktÄ… (vykdyti kitas Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas pareigas), nevykdÄ— Posto nuostatÅ³ 16 punkto (ta
apimtimi, kad posto darbas turi bÅ«ti organizuojamas vadovaujantis TaisyklÄ—mis), TaisykliÅ³ 4 punkto (ta apimtimi, kad
pareigÅ«nai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi MuitinÄ—s departamento ir VTM Ä¯sakymais, ra&scaron;tais ir nurodymais),
TaisykliÅ³ 2 priedo &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³ apra&scaron;ymas&ldquo; posto pamainos
vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 1 punktÄ… (vadovauti pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad pamainos pareigÅ«nai
tinkamai vykdytÅ³ postui priskirtas muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemones), 3 punktÄ… (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamaino
darbÄ…, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigÅ«nams tarnybines uÅ¾duotis ir
kontroliuoja jÅ³ Ä¯vykdymÄ…), 4 punktÄ… (uÅ¾tikrinti tvarkÄ… poste, darbo drausmÄ—s, vidaus darbo tvarkos taisykliÅ³ laikym
ValstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktÄ… (tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas
funkcijas ir laiku atlikti pavedamas uÅ¾duotis). &Scaron;iuo neveikimu, kuriuo paÅ¾eistos nurodytos teisÄ—s aktÅ³ nuostatos,
buvo padarytas tÄ™stinis tarnybinis nusiÅ¾engimas.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ Ä¯rodytas aplinkybes, Komisija pareigÅ«no neveikimÄ… vertina kaip neatsargumÄ…, kadangi pagal jo dÄ—
pastangas, palyginus su kitÅ³ tiriamÅ³ pareigÅ«nÅ³ indÄ—liu ir problemos suvokimu, nenustatytas nepagrÄ¯stas atsakomybÄ—s
perkÄ—limas kitiems, pareigÅ«nas suvokÄ— sustiprintÅ³ korupcijos prevencijos priemoniÅ³ vykdymo bÅ«tinumÄ…. TarnybinÄ™
atsakomybÄ™ lengvinanÄ•iÅ³ ir sunkinanÄ•iÅ³ aplinkybiÅ³ nenustatyta.
V. P. muitinÄ—je ir VTM MedininkÅ³ kelio poste dirba nuo 2003-03-04, pamainos vir&scaron;ininku &ndash; nuo 2004-0220. Per tarnybos laikotarpÄ¯ pareigÅ«nas buvo ne kartÄ… skatintas, galiojanÄ•iÅ³ tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ neturi. 2010 m.
dalyvavo posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kvalifikacijos kÄ—limo kursuose. MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus
2012-12-13 Ä¯sakymu Nr. 1P-1235
V. P. jo pra&scaron;ymu nuo 2012-12-14 i&scaron; posto pamainos
vir&scaron;ininko pareigÅ³ perkeltas Ä¯ Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas. 2011 m. jo
tarnybinÄ— veikla buvo Ä¯vertinta gerai.
DÄ—l posto pamainos vir&scaron;ininko I.K. veiksmÅ³

Ä®vertinus posto pamainos vir&scaron;ininko I.K. paai&scaron;kinime nurodytas aplinkybes, nustatyta, kad pareigÅ«nas
dar nuo 2010 m. Å¾inojo apie skiriamÄ… ypatingÄ… dÄ—mesÄ¯ kovai su korupcija ir ypatingai nuo 2012 m. antro pusmeÄ•io.
PareigÅ«nas nurodÄ— tokius veiksmus, kuriais jis vykdÄ— MuitinÄ—s departamento ir VTM vadovybÄ—s duotus ra&scaron;ytin
Ä¯pareigojimus sustiprinti kovÄ… su korupcija ir imtis visÅ³ priemoniÅ³ korupcijos aprai&scaron;koms i&scaron;gyvendinti:
Ä¯gytas Å¾inias ir muitinÄ—s vadovÅ³ poÅ¾iÅ«rÄ¯ Ä¯ korupcijos rei&scaron;kinÄ¯ stengÄ—si reguliariai perteikti savo pamainos
pareigÅ«nams; pamainos pradÅ¾ioje akcentuodavo pareigÅ«nams korupcijos Å¾alÄ…, ai&scaron;kindavo, kaip reikia elgtis
ky&scaron;io davimo atveju; su MuitinÄ—s departamento 2012-10-03 ra&scaron;tu Nr. (6.5)3B-10304 pamainos pareigÅ«nai
buvo supaÅ¾indinti pasira&scaron;ytinai; tikrino pareigÅ«nÅ³ darbÄ… Ä¯vairiuose posto darbo vietose; bendravo su krovininiÅ³
transporto pirminiÅ³ vairuotojais, ai&scaron;kindamas jiems apie korupcijos Å¾alÄ… valstybei r jÅ³ atsakomybÄ™ uÅ¾ bandymu
papirkti muitinÄ—s pareigÅ«nus; reguliariai tikrino ne tik darbo vietas, bet ir buitines patalpas, stalÄ•ius, spinteles, kur galima
bÅ«tÅ³ paslÄ—pti tarnyboje draudÅ¾iamus daiktus.
Kitos pareigÅ«no paai&scaron;kinome nurodytos aplinkybes buvo susijusios su tikrinimais, kuriuos atlieka operatyvinÄ™
veiklÄ… vykdanÄ•ios tarnybos ir kitÅ³ pareigÅ³, susijusiÅ³ su Ä¯prastu darbo organizavimu vykdymu. &Scaron;iÅ³, kaip ir kitÅ³
pareigÅ«nÅ³ pana&scaron;iÅ³ paai&scaron;kinimÅ³ nepagrÄ¯stumÄ… Komisija i&scaron;samiai aptarÄ— anksÄ•iau, todÄ—l
&scaron;ioje i&scaron;vados dalyje nesikartos.
Nuo 2012 m. rugpjÅ«Ä•io ir rugsÄ—jo mÄ—n. Ä¯ I.K.vadovaujamÄ… pamainÄ… nebuvo priimta naujÅ³ pareigÅ«nÅ³, todÄ—l
neturÄ—jo galimybÄ—s Ä¯vertinti naujÅ³ Å¾moniÅ³ poÅ¾iÅ«rio Ä¯ nusistovÄ—jusiame kolektyve esanÄ•ias tvarkas.
Ä®vertinus kitÅ³ poste dirbanÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimus, nustatyta, kad didÅ¾ioji dauguma pareigÅ«nÅ³ nurodÄ
kad draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³ tikrinimas pamainoje vyksta tik keletÄ… kartÅ³ per mÄ—nesÄ¯ ir pamainos pradÅ¾ioje; kad nepasteb
kad pamainoje bÅ«tÅ³ vykdomos akcijos, pana&scaron;ios Ä¯ tas, kurias vykdÄ— poste TTT pareigÅ«nai; kad apÅ¾iÅ«rint darbo
vietas daugiau dÄ—mesio buvo skiriama atsakomybÄ—s priminimui, o ne konkreÄ•iÅ³ veiksmÅ³, susijusiÅ³ su dokumentÅ³,
segtuvÅ³ tikrinimu ir pan.; didesnÄ— dalis pamainos pareigÅ«nÅ³ teigÄ—, kad pasitaikydavo atvejÅ³, kad kartu su pasais jiems
buvo pateikiami ir pinigai, kuriuos jie grÄ…Å¾indavo, o vairuotojus Ä¯spÄ—davo.
Ä®vertinus posto pamainos vir&scaron;ininko I.K. tarnybos laikÄ…, skirtÄ… MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus
ra&scaron;ytinio Ä¯pareigojimo dÄ—ti visas pastangas kovai su korupcijos aprai&scaron;komis poste vykdymÄ…, nustatyta,
kad kiekvienos pamainos metu, ypatingai savaitgaliais ir vakarais vykdavo prisijungimai prie internetiniÅ³ tinklalapiÅ³,
nesusijusiÅ³ su tarnybos reikmÄ—mis. &Scaron;i veikla buvo vykdyta ne poilsio metu, nustatytu pamainos pareigÅ«nÅ³
paskirstymo Ä¯ darbo vietas grafike, o tarnybos metu. &Scaron;i aplinkybÄ— patvirtina, kad nesant poste posto
vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo posto pareigÅ«nÅ³ prieÅ¾iÅ«ra buvo vykdyta Å¾ymiai maÅ¾iau. Kaip Komisija jau buvo
paÅ¾ymÄ—jusi anksÄ•iau, esant nustatytai, Å¾inomai ir nepateisinamai problemai VTM MedininkÅ³ kelio poste, toks darbo laiko
panaudojimas, kurÄ¯ buvo galima skirti pastangoms ir Ä¯vairiÅ³ korupcijos prevencijos priemoniÅ³ sukÅ«rimui ir vykdymui,
pamainos vadovui yra nepateisinamas.
SprendÅ¾iant i&scaron; visumos pareigÅ«nÅ³ ir paties I.K. paai&scaron;kinimu, negalima padaryti i&scaron;vados, kad
posto pamainos vir&scaron;ininkas I.K. iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. Ä—mÄ—si papildomÅ³ veiksmÅ³, kuriais pasireik&scaron;tÅ³
sustiprinta pavaldÅ¾iÅ³ pareigÅ«nÅ³ darbo kontrolÄ— (sustiprinta darbo vietÅ³ ir patalpÅ³ tikrinimu, draudÅ¾iamÅ³ daiktÅ³
pamainoje prevencija, teise duoti privalomu nurodymus informuoti jÄ¯ apie neteisÄ—tÄ… pinigÅ³ siÅ«lymÄ… ir kontroliuoti
&scaron;io pavedimo vykdymÄ…), nedÄ—jo visÅ³ Ä¯manomÅ³ pastangÅ³, kuriomis Ä¯vykdytÅ³ MuitinÄ—s departamento
generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te Nr. (6.15)3B-10304 duoto Ä¯pareigojimo kovoti su neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³
mechanizmu VTM MedininkÅ³ kelio poste, nors dar nuo 2010 m. ir ypatingai nuo 2012 m. antro pusmeÄ•io Å¾inojo apie
ypatingÄ… dÄ—mesÄ¯ skirtÄ… &scaron;iai korupcijos problemai. DÄ—l pagalbos ir i&scaron;ai&scaron;kinimo vykdant korupcijo
prevencijos priemones Ä¯ TTT pareigÅ«nus I.K. nesikreipÄ—, i&scaron; ko darytina, i&scaron;vada, kad duotÅ³
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Ä¯pareigojimÅ³ vykdymas jam buvo ai&scaron;kus. PastebÄ—tina, kad Komisijai didesnÄ— dalis &scaron;ios pamainos
pareigÅ«nÅ³ i&scaron; karto pateikÄ— informacijÄ… apie tai, kad muitinio tikrinimo metu pasuose buvo Ä¯dedami pinigai, o
posto pamainos vir&scaron;ininkas I.K. teigÄ—, kad nei karto tokie atvejai jo pamainoje nebuvo nustatyti ir jam pareigÅ«nai
apie tai neprane&scaron;davo, kas leidÅ¾ia abejoti &scaron;io pareigÅ«no pateiktu paai&scaron;kinimu ar jo sugebÄ—jimu
vadovauti pareigÅ«nams ir jo autoritetu pamainos pareigÅ«nÅ³ tarpe.
Posto pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ— yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad
pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ muitinÄ—s posto kompetencijai priskirtas muitinÄ—s funkcijas (VTM kelio posto
pamainos vir&scaron;ininko pareigybÄ—s apra&scaron;ymo, patvirtinto VTM vir&scaron;ininko 2004-12-15 Ä¯sakymu Nr. 3B303, 5 punktas). Korupcijos aprai&scaron;kÅ³ egzistavimas muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymo procese jokiais bÅ«dais negali
bÅ«ti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s funkcijÅ³ vykdymui. Komisija jau ne kartÄ… paÅ¾ymÄ—j
kad posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkai yra tiesioginiai pareigÅ«nÅ³ vadovai, dirbantys kartu su jais visÄ… pamainos laikÄ…
(dienos ir nakties metu, per &scaron;ventines dienas ir savaitgaliais), turi didesnes galimybes stebÄ—ti pareigÅ«nÅ³ darbÄ… ir
per postÄ… vykstanÄ•iÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ veiksmus, todÄ—l jiems tenka didesnÄ— atsakomybÄ—s vykdant M
departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 ra&scaron;te
Nr. (6.15)3B-10304 nurodytus
Ä¯pareigojimus. TaÄ•iau pastebÄ—ta, kad pamainos vir&scaron;ininkas
I.K., bÅ«damas tiesioginiu pamainos
pareigÅ«nÅ³ vadovu, neÅ¾ino net kai kuriÅ³ svarbiÅ³ aplinkybiÅ³ apie Ä¯vykius savo vadovaujamoje pamainoje, apie kuriuos
jo pareigÅ«nai pateikia informacijÄ… Komisijai. Toks pamainos vir&scaron;ininko poÅ¾iÅ«ris Ä¯ darbÄ… sudaro pagrindÄ…
nepasitikÄ—ti juo kaip tinkamu pamainos vadovu.
Ä®vertinus auk&scaron;Ä•iau nurodytÄ…, darytina i&scaron;vada, kad I.K., privalÄ—jÄ™s atlikti sustiprintÄ… savo pareigybÄ
apra&scaron;yme nustatytÅ³ pareigÅ³ vykdymÄ…, turÄ—jÄ™s galimybÄ™ tai padaryti, iki 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. nesiÄ—mÄ—
Ä¯manomÅ³ priemoniÅ³ &scaron;iam Ä¯pareigojimui Ä¯vykdyti ir tokiu savo neveikimu neÄ¯gyvendino savo pareigybÄ—s
apra&scaron;ymo 5 punkto nuostatÅ³, paÅ¾eidÄ— savo pareigybÄ—s apra&scaron;ymo 8.1 punktÄ… (vadovauti pamainai, laik
tinkamai vykdyti posto vir&scaron;ininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktÄ… (organizuoti pamainos
darbÄ…, uÅ¾tikrinti posto kompetencijai priskirtÅ³ muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemoniÅ³ taikymÄ…, pamainos pareigÅ«nÅ³ darbo
drausmÄ™, tarnybinÄ—s etikos reikalavimÅ³ laikymÄ…si), 8.10 punktÄ… (kontroliuoti, ar pamainos pareigÅ«nai Ä¯sisavina ir su
taikyti praktikoje Ä¯statymus ir kitus teisÄ—s aktus, uÅ¾ kuriÅ³ Ä¯gyvendinimÄ… atsakinga muitinÄ—, paÄ•iam laikytis ir kontroli
pareigÅ«nai laikosi posto vidaus darbo tvarkos), 8.26 punktÄ… (vykdyti kitas Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ numatytas
pareigas), nevykdÄ— Posto nuostatÅ³ 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi bÅ«ti organizuojamas vadovaujantis
TaisyklÄ—mis), TaisykliÅ³ 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigÅ«nai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi MuitinÄ—s departamento ir
VTM Ä¯sakymais, ra&scaron;tais ir nurodymais), TaisykliÅ³ 2 priedo &bdquo;MedininkÅ³ kelio posto darbo vietos ir jÅ³
apra&scaron;ymas&ldquo; posto pamainos vir&scaron;ininko darbo vietos apra&scaron;ymo 1 punktÄ… (vadovauti
pamainai ir uÅ¾tikrinti, kad pamainos pareigÅ«nai tinkamai vykdytÅ³ postui priskirtas muitinÄ—s prieÅ¾iÅ«ros priemones), 3
punktÄ… (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamainos darbÄ…, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti
pamainos pareigÅ«nams tarnybines uÅ¾duotis ir kontroliuoja jÅ³ Ä¯vykdymÄ…), 4 punktÄ… (uÅ¾tikrinti tvarkÄ… poste, darbo
drausmÄ—s, vidaus darbo tvarkos taisykliÅ³ laikymÄ…si), ValstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktÄ…
(tinkamai atlikti pareigybÄ—s apra&scaron;yme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas uÅ¾duotis). &Scaron;iuo
neveikimu, kuriuo paÅ¾eistos nurodytos teisÄ—s aktÅ³ nuostatos, buvo padarytas tÄ™stinis tarnybinis nusiÅ¾engimas.
AtsiÅ¾velgiant Ä¯ Ä¯rodytas aplinkybes, Komisija pareigÅ«no neveikimÄ… ir nerÅ«pestingÄ… poÅ¾iÅ«rÄ¯ vertina kaip didelÄ
aplaidumÄ…. TarnybinÄ™ atsakomybÄ™ lengvinanÄ•iÅ³ ir sunkinanÄ•iÅ³ aplinkybiÅ³ nenustatyta.
Posto pamainos vir&scaron;ininkas I.K. muitinÄ—je dirba nuo 1995-08-25. Nuo 1997-04-22 2003-07-18 atliko posto
vir&scaron;ininko pareigas, posto pamainos vir&scaron;ininko pareigas uÅ¾ima nuo 2003-07-18 (su vieneriÅ³ metÅ³
pertrauka). VTM MedininkÅ³ kelio poste pareigas atlieka nuo 2011-04-21. Per tarnybos laikotarpÄ¯ buvo ne kartÄ…
skatintas, galiojanÄ•iÅ³ tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ neturi. 2010 m. dalyvavo posto pamainÅ³ vir&scaron;ininkÅ³ kvalifikacijos
kÄ—limo kursuose.

Vadovaudamasi Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinÄ—je statuto 34 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 1 dalimi,
TarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo valstybÄ—s tarnautojams taisykliÅ³, patvirtintÅ³ Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s 2002-0625 nutarimu Nr. 977, 13, 14 punktais,
Komisija s i Å« l o:
pripaÅ¾inti, kad G. P., iki 2012-12-17 atlikÄ™s VTM posto vir&scaron;ininko pareigas MedinininkÅ³ kelio poste, padarÄ—
tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ…, uÅ¾ kurÄ¯ skirtina tarnybinÄ— nuobauda &ndash; perkÄ—limas Ä¯ Å¾emesnÄ—s kategorijos par
pripaÅ¾inti, kad R. J., VTM posto vir&scaron;ininko pavaduotojas, atliekantis pareigas MedinininkÅ³ kelio poste, padarÄ—
tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ… ir skirti jam tarnybinÄ™ nuobaudÄ… &ndash; perkÄ—limÄ… Ä¯ Å¾emesnÄ—s kategorijos pareigas
pripaÅ¾inti, kad D. R., iki 2012-12-07 atlikÄ™s VTM posto vir&scaron;ininko pareigas MedinininkÅ³ kelio poste, padarÄ—
tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ…, uÅ¾ kurÄ¯ skirtina tarnybinÄ— nuobauda &ndash; perkÄ—limas Ä¯ Å¾emesnÄ—s kategorijos par
pripaÅ¾inti, kad A. R., VTM posto pamainos vir&scaron;ininkas, iki 2012-12-11 atlikÄ™s VTM posto pamainos
vir&scaron;ininko pareigas MedinininkÅ³ kelio poste, o &scaron;iuo metu atliekantis pareigas VaidotÅ³ geleÅ¾inkelio poste,
padarÄ— tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ… ir skirti jam tarnybinÄ™ nuobaudÄ… &ndash; perkÄ—limÄ… Ä¯ Å¾emesnÄ—s kategorijo
pripaÅ¾inti, kad I.K., VTM posto pamainos vir&scaron;ininkas, iki 2012-12-11 atlikÄ™s VTM posto pamainos vir&scaron;inink
pareigas MedinininkÅ³ kelio poste, o &scaron;iuo metu atliekantis pareigas VaidotÅ³ geleÅ¾inkelio poste, padarÄ— tarnybinÄ¯
nusiÅ¾engimÄ… ir skirti jam tarnybinÄ™ nuobaudÄ… &ndash; perkÄ—limÄ… Ä¯ Å¾emesnÄ—s kategorijos pareigas;
pripaÅ¾inti, kad V. P., iki 2012-12-11 atlikÄ™s VTM posto pamainos vir&scaron;ininko pareigas MedinininkÅ³ kelio poste, o
&scaron;iuo metu VTM posto vyriausiasis inspektorius, padarÄ— tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ… ir skirti jam tarnybinÄ™ nuobaudÄ
&ndash; grieÅ¾tÄ… papeikimÄ….
Komisijos pirmininkas
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DÄ—l tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo

Pagrindinius tarnybos Lietuvos muitinÄ—je principus, muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ statusÄ…, priÄ—mimÄ… ir atleidimÄ… i&scaro
pareigÅ«nÅ³ atsakomybÄ™, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas nustato Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinÄ—je
statutas (nauja statuto redakcija nuo 2003-07-1, Å½in.,2003, Nr. 64-2881), toliau tekste &ndash; Statutas. Kiti teisÄ—s
aktai, reglamentuojantys darbo santykius ir socialines garantijas, taikomi tiek, kiek muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ statuso
nereglamentuoja Statutas (1str. 2 d.).
MuitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ TarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo tvarka nustatyta Statuto (42 str.2 p.) pagrindu LR finansÅ³ ministro
2003 m. rugsÄ—jo 26 d. Ä¯sakymu Nr. 1K-237 patvirtintose &bdquo;Tarnybinio patikrinimo ir tarnybiniÅ³ nuobaudÅ³ skyrimo
Lietuvos Respublikos muitinÄ—s pareigÅ«nams taisyklÄ—se&ldquo; (Å½in., 2003, Nr. 93-4235), toliau-TaisyklÄ—s.
TaisykliÅ³ 2 punkte numatyta, kad pagrindinis taisykliÅ³ tikslas &ndash; sudaryti sÄ…lygas i&scaron;samiai ir
ne&scaron;ali&scaron;kai i&scaron;tirti pareigÅ«no tarnybinio nusiÅ¾engimo aplinkybes, prieÅ¾astis ir sÄ…lygas, nustatyti kaltu
pareigÅ«nus. Pagal minÄ—tÅ³ Statuto ir TaisykliÅ³ nuostatas &ndash; nuobaudÅ³ skyrimo procedÅ«ra &ndash; bÅ«tina, o ji
pati ir jos pasekmÄ—je priimti administraciniai aktai turi grieÅ¾tai atitikti teisÄ—s normÅ³ nustatytus reikalavimus. Viena i&scaron
svarbiausiÅ³ tokios procedÅ«ros sudÄ—tiniÅ³ daliÅ³ yra tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimas, kuris nÄ—ra vien formalus veiksmas,
apsiribojantis tik pareigÅ«no veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tai - plati Ä¯staigos vadovo Ä¯pareigotos komisijos veikla,
susijusi su i&scaron;samiu visÅ³ tariamo tarnybinio nusiÅ¾engimo padarymo aplinkybiÅ³ ir prieÅ¾asÄ•iÅ³, nulÄ—musiÅ³
nusiÅ¾engimÄ…, i&scaron;ai&scaron;kinimu. TarnybinÄ¯ patikrinimÄ… atliekantys asmenys privalo surinkti visus Ä¯rodymus,
patvirtinanÄ•ius ir paneigianÄ•ius pareigÅ«no tiriamÄ… paÅ¾eidimo faktÄ…, kaltÄ™, patikrinti jo paai&scaron;kinime nurodytas
tiriamu nusiÅ¾engimu susijusias aplinkybes ir visa tai Ä¯vertinti, tyrimo rezultatus Ä¯forminat motyvuotoje i&scaron;vadoje.
Nors Statute ir TaisyklÄ—se nÄ—ra konkreÄ•ios normos, reglamentuojanÄ•ios tarnybinio patikrinimo eigÄ…, taÄ•iau teisÄ—s no
sisteminÄ— analizÄ— leidÅ¾ia daryti i&scaron;vadÄ… apie tokiÅ³ reikalavimÅ³ tarnybiniam tyrimui Ä¯tvirtinimÄ… (Statuto &ndas
straipsnis, Tvarkos - 21 punktas). NustaÄ•ius, kad pareigÅ«nas padarÄ— tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ…, bÅ«tina jÄ¯ kvalifikuoti.
TaisykliÅ³ ( 4 punktas 1 dalis) apibrÄ—Å¾ia, kad tarnybinis nusiÅ¾engimas &ndash; kalta pareigÅ«no veika, kuria paÅ¾eidÅ
teisÄ—s aktai, reglamentuojantys jo pareigÅ³ atlikimÄ…. Pagal TaisykliÅ³ 21 punktÄ…, tarnybinio nusiÅ¾engimo sudÄ—tÄ¯ sud
neteisÄ—ta veika, tarnybinÄ¯ nusiÅ¾engimÄ… padariusio pareigÅ«no kaltÄ—, o jeigu tarnybinis nusiÅ¾engimas sukÄ—lÄ— ne
pasekmes &ndash; ir prieÅ¾astinis ry&scaron;ys tarp neteisÄ—tos veikos ir neigiamÅ³ pasekmiÅ³. Taigi, tarnybinis
nusiÅ¾engimas gali bÅ«ti padarytas tik prie&scaron;ingais teisei kaltais pareigÅ«no veiksmais ar neveikimu, o tarnybinÄ—
nuobauda gali bÅ«ti paskirta nustaÄ•ius pareigÅ«no veikoje tarnybinio nusiÅ¾engimo sudÄ—tÄ¯, t.y. kai nustatyta tvarka atlikus
tarnybinÄ¯ patikrinimÄ… nustatoma, kad pareigÅ«nas paÅ¾eidÄ— Statuto ar kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³ nustatytÄ… muitinÄ—s tvarkÄ
&scaron;io paÅ¾eidimo yra pareigÅ«no kaltÄ—. TodÄ—l skiriant tarnybinÄ™ nuobaudÄ… muitinÄ—s pareigÅ«nui nepakanka k
atitinkamÄ… veikimo ar neveikimo faktÄ…, bet turi bÅ«ti nustatyta kokio teisÄ—s akto kokiai konkreÄ•iai nuostatai pareigÅ«no
veikimas ar neveikimas prie&scaron;tarauja ir ar dÄ—l to yra pareigÅ«no kaltÄ—.
TarnybinÄ—s nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusiÅ¾engimas. Jo sudÄ—tis: neteisÄ—ta veika, tarnybinÄ¯ nusiÅ
padariusio pareigÅ«no kaltÄ—, o jeigu tarnybinis nusiÅ¾engimas sukÄ—lÄ— neigiamas pasekmes &ndash; ir prieÅ¾astinis
ry&scaron;ys tarp neteisÄ—tos veikos ir neigiamÅ³ pasekmiÅ³. I&scaron; &scaron;iÅ³ nuostatÅ³ darytina logi&scaron;ka
i&scaron;vada, kad siekiant konkretaus pareigÅ«no atsakomybÄ—s uÅ¾ Ä¯vykdytÄ… teisei prie&scaron;ingÄ… veikÄ… nepaka
apsiriboti bendro pobÅ«dÅ¾io teiginiais apie padarytÄ… nusiÅ¾engimÄ…. Tokia pozicija Ä¯tvirtinta ir TaisykliÅ³ 21 punkte, nuro
kas turi bÅ«ti i&scaron;dÄ—stoma sura&scaron;ant tarnybinio patikrinimo i&scaron;vadÄ…. &Scaron;ioje normoje paÅ¾ymima
apie tarnybinio patikrinimo i&scaron;vadÄ… sura&scaron;anÄ•io subjekto pareigÄ… i&scaron;dÄ—styti nustatytas aplinkybes be
jas pagrindÅ¾ianÄ•ius Ä¯rodymus, pateikti teisinÄ¯ tikrinamo pareigÅ«no veikos Ä¯vertinimÄ…. Konstatavus, kad padarytas
tarnybinis nusiÅ¾engimas, bÅ«tina nurodyti, koks tarnybinis nusiÅ¾engimas padarytas (su nuoroda Ä¯ atitinkamo teisÄ—s akto
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straipsnÄ¯), jo padarymo laikas, aplinkybÄ—s bei jas pagrindÅ¾iantys Ä¯rodymai, ar jis padarytas tyÄ•ia, dÄ—l neatsargumo ar
aplaidumo, padarytos Å¾alos pobÅ«dis ir dydis bei kitos TaisyklÄ—se nurodytos aplinkybÄ—s.
2013 m. sausio 10 d. Tarnybinio nusiÅ¾engimo tyrimo i&scaron;vada Nr.7B-62 dÄ—l Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto
vir&scaron;ininko pavaduotojo R.J., posto pamainos vir&scaron;ininkÅ³ A.R., I.K., posto vyriausiojo inspektoriaus V.P.
veiksmÅ³ bei G.P. ir D.R. veiksmÅ³, toliau- I&scaron;vada, grindÅ¾iama tuo, kad <... PadaÅ¾nÄ—jus gaunamiems skundams
apie muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ paÅ¾eidimus bei TTT ir MuitinÄ—s kriminalinÄ—s tarnybos pareigÅ«nams nustaÄ•ius eilÄ™ muiti
pareigÅ«nÅ³ tarnybinÄ—s veiklos ir elgesio paÅ¾eidimÅ³, ...>, pareigÅ«nams inkriminuojamas netinkamas pareigÅ³ atlikimas ir
vardijami motyvai: dÄ—l MuitinÄ—s departamente 2012-02-06 gauto Rusijos Federacijos pilieÄ•io A.ÄŒ. skundas dÄ—l vyriaus
inspektoriaus L.V., 2012-03-16 MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinusio neprisistaÄ•iusio asmens
prane&scaron;imo, 2012-04-02 MuitinÄ—s departamente gauto Baltarusijos Respublikos pilieÄ•io N.K.elektroninio
lai&scaron;ko, bei konstatuojama, kad < ... &Scaron;ie 2012 m. MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu gauti
prane&scaron;imai bei skundai dÄ—l VTM MedininkÅ³ kelio poste pareigas atliekanÄ•iÅ³ muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ veiksmÅ³ suda
pagrindÄ… konstatuoti, kad kelio postuose egzistuoja neteisÄ—tÅ³ rinkliavÅ³ sistema. ...>. Toliau I&scaron;vadoje nurodoma,
kad < ... Siekiant Ä¯vertinti problemos mastÄ… ir rasti jos sprendimo bÅ«dÄ…, TTT pareigÅ«nai nuo 2012 m. geguÅ¾Ä—s mÄ—
pradÄ—jo dirbti MedininkÅ³ ir kituose VTM kelio postuose...>.
Toliau i&scaron;vadoje nurodoma, kad <... Jau pirmojo patikrinimo metu MedininkÅ³ kelio poste buvo Ä¯ra&scaron;yti
bent 3 analogi&scaron;ki vairuotojÅ³ pokalbiai. SprendÅ¾iant i&scaron; uÅ¾fiksuotÅ³ pokalbiÅ³, vairuotojus apie patikrinimus
Ä¯spÄ—davo patys muitinÄ—s pareigÅ«nai, tiesiog liepdami vienam i&scaron; vairuotojÅ³ Ä¯ pasus nieko nedÄ—ti. Ä®spÄ—tas
&scaron;iÄ… Å¾iniÄ… radijo ry&scaron;io pagalba i&scaron;transliuodavo kitiems tikrinimo laukiantiems vairuotojams....>; <...
2012-05-29 10.35 val. MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo prane&scaron;Ä
2012-05-28 apie 22-23 val. i&scaron; Rusijos Federacijos pilieÄ•io, krovininiu automobiliu vykusio Ä¯ Lietuvos RespublikÄ…
per MedininkÅ³ kelio postÄ…, muitinÄ—s pareigÅ«nas (identifikavimo Å¾enklas Nr. 0341) netiesiogiai reikalavo duoti
ky&scaron;Ä¯ &ndash; sakÄ—, kad automobilÄ¯ tikrins iki ryto, visÄ… i&scaron;kratys ir pana&scaron;iai. To pasÄ—koje
vairuotojas davÄ— minÄ—tam muitininkui 200 Rusijos Federacijos rubliÅ³, i&scaron; ko muitinÄ—s pareigÅ«nas dar
pasi&scaron;aipÄ—, kad uÅ¾ &scaron;iuos pinigus net butelio degtinÄ—s nenusipirks. ...> ; ... < ... 2012-08-25 11.24 val.
MuitinÄ—s departamento pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo prane&scaron;Ä—, kad 2012-08-25 api
val. jam vykstant per MedininkÅ³ kelio postÄ… Ä¯ Lietuvos RespublikÄ…, tikrinimÄ… atlikÄ™s vyriausiasis inspektorius P.B.reika
10 eurÅ³ uÅ¾ tai, kad dokumentÅ³ tikrinimas bÅ«tÅ³ atliktas greitai. ...>; ... < ... 2012-08-30 07.15 val. MuitinÄ—s departamento
pasitikÄ—jimo telefonu paskambinÄ™s neprisistatÄ™s asmuo skundÄ—si MedininkÅ³ kelio poste dirbanÄ•iais muitinÄ—s pareig
kuriÅ³ identifikavimo Å¾enklai Nr. 0235 ir Nr. 1567, kurie dirbdami krovininiÅ³ automobiliÅ³ eksporto pusÄ—je, reikalavo 10
eurÅ³ uÅ¾ greitÄ… Ä¯forminimÄ…, elgÄ—si &scaron;iuk&scaron;Ä•iai, vartojo necenzÅ«rinius Å¾odÅ¾ius. ...>; ... <...Nurodytu
buvo vykdoma vie&scaron;a krovininiÅ³ transporto priemoniÅ³ vairuotojÅ³ tarpusavio pokalbiÅ³ perklausa standartinio
daÅ¾nio 15 kanalo diapazone. Perklausos metu uÅ¾fiksuoti keli atvejai, kai standartinio daÅ¾nio 15 kanalu, galimai krovininiÅ³
automobiliÅ³ vairuotojÅ³, muitinÄ—s tarpininkÅ³ pra&scaron;ymu, buvo paskleista informacija, kad vykstantys Ä¯ Lietuvos
RespublikÄ… ir i&scaron; Lietuvos Respublikos, pinigÅ³ su pateikiamais dokumentais muitinÄ—s pareigÅ«nams neduotÅ³
(&bdquo;Medininkai 2012-09-14, garso Ä¯ra&scaron;o fragmentas Nr. 1-3&ldquo;). ...> ir t.t.
Vadovaujantis TaisykliÅ³ nuostatomis, gavus informacijÄ… apie neteisÄ—tus pareigÅ«nÅ³ veiksmus, privaloma paimti i&scaro
konkreÄ•iÅ³ pareigÅ«nÅ³ paai&scaron;kinimus, arba pradÄ—ti tarnybinÄ¯ tyrimÄ… dÄ—l gautÅ³ faktÅ³, taÄ•iau tas nebuvo pada
gauta informacija nebuvo tiriama, kaip tai numatyta TaisyklÄ—se. Tarnybinio tyrimo medÅ¾iagoje nÄ—ra apie tai pateikta
informacijos. TodÄ—l neai&scaron;ku, kaip Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto vir&scaron;ininko pavaduotojas R.J., posto
pamainos vir&scaron;ininkas I.K. ir posto vyriausiasis inspektorius V.P. susijÄ™ su minÄ—tais Ä¯vykiais, ar tie Ä¯vykiai susijÄ™
jÅ³ padojamÅ³ pamainÅ³ pareigÅ«nais.
Ä®vertinus tai, kad < ... Siekiant sprÄ™sti susidariusiÄ… situacijÄ…, toliau buvo renkama informacija apie darbo organizavim
postuose, bendraujama su vairuotojais....>, bei Å¾inant kokiais metodais dirba MD TTT pareigÅ«nai, galima daryti
i&scaron;vadÄ…, kad vairuotojai buvo ,,skatinami" prane&scaron;ti bÅ«tent tik apie &scaron;iuos nusiÅ¾engimus.
Prakti&scaron;kai visi kaltinimai netinkamu pareigÅ³ atlikimu paremti anoniminiais skundais. Atkreiptinas dÄ—mesys, kad nÄ—
vienas prane&scaron;imas, i&scaron;skyrus L.V., nebuvo tiriamas.
Be to, 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. akcija, Ä¯vykdyta MedininkÅ³ kelio poste, nÄ—ra i&scaron;tirta, ikiteisminis tyrimas dÄ—l
&scaron;iÅ³ faktÅ³ nebaigtas. TodÄ—l kaltinimai Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto vir&scaron;ininko pavaduotojui R.J., pos
pamainos vir&scaron;ininkui I.K. ir posto vyriausiajam inspektoriui V.P. negali bÅ«ti paremti &scaron;iais faktais.
Vilnius teritorinÄ—s muitinÄ—s MedininkÅ³ kelio posto pareigÅ«nai davÄ— paai&scaron;kinimus ra&scaron;tu dÄ—l to, kaip b
organizuojamas darbas poste. Komisija konstatavo, kad vadovai atliko savo pareigas, kaip tai numatyta pareigybÄ—s
apra&scaron;ymuose. O Komisijos i&scaron;vedÅ¾iojimus ir pamÄ…stymus apie sustiprintos pareigÅ«nÅ³ drausmÄ—s kontrolÄ
ir sustiprinto VTM plano korupcijos aprai&scaron;koms sumaÅ¾inti vykdymo nebuvimÄ… poste yra ne kas kita, kaip siekis
rasti bÅ«dÄ… skirti tarnybines nuobaudas pareigÅ«nams ir nusiimti muitinÄ—s vadovybÄ—s atsakomybÄ™ nuo savÄ™s dÄ—l
metais nesprÄ™stÅ³ problemÅ³ poste, susijusiÅ³ su darbo priemoniÅ³ Ä¯sigijimÅ³, socialiniÅ³ problemÅ³ sprendimu,
nepakankamu pareigÅ«nÅ³ skaiÄ•iumi ir kt.
Vadovaujantis 2005-06-30 KolektyvinÄ—s sutarties 33 punktu ir atskiru susitarimu, darbdavys, sudarÄ™s komisijÄ… pareigÅ
tarnybiniam nusiÅ¾engimui tirti privalo apie tai informuoti ProfesinÄ™ sÄ…jungÄ… per tris darbo dienas, sudaryti galimybÄ™
profesinÄ—s sÄ…jungos atstovui dalyvauti stebÄ—tojo teisÄ—mis tarnybinio tyrimo komisijos darbe, o baigÄ™s tarnybinÄ¯ patik
pateikti I&scaron;vadÄ…. TaÄ•iau &scaron;ios nuostatos nebuvo ir nÄ—ra tinkamai vykdomos, nes apie posÄ—dÅ¾ius ir jÅ³ laik
nebuvo prane&scaron;ta, tarnybinio patikrinimo i&scaron;vada buvo pateikta tik po to, kai buvo gautas MD 2013-01-16
ra&scaron;tas dÄ—l sutikimo skirti tarnybines nuobaudas. Taip buvo apribota profesinÄ—s sÄ…jungos teisÄ— atstovauti savo
narius ir ginti jÅ³ teises.
V.P. MuitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus 2012-12-13 Ä¯sakymu Nr. 1P-1235 nuo 2012-12-14 i&scaron; posto
http://senas.tarnautojai.lt

Veikia Joomla! pagrindu

Sukurta: 20 February, 2019, 16:08

MDPS

pamainos vir&scaron;ininko pareigÅ³ perkeltas Ä¯ Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas,
todÄ—l manome, kad sprendimas jam skirti dar vienÄ… nuobaudÄ… - grieÅ¾tÄ… papeikimÄ… - prie&scaron;tarauja tarnybiniÅ
nuobaudÅ³ skyrimo principui, kad uÅ¾ tÄ… patÄ¯ nusiÅ¾engimÄ… skiriama tik viena nuobauda.
AtsiÅ¾velgus Ä¯ auk&scaron;Ä•iau i&scaron;dÄ—stytÄ…, manome, kad tarnybinis patikrinimas atliktas nei&scaron;samiai,
nenustatyta pareigÅ«nÅ³ tiesioginÄ— kaltÄ— ir nenustatytas prieÅ¾astinis ry&scaron;ys tarp neteisÄ—tos veikos ir neigiamÅ³
pasekmiÅ³, o grindÅ¾iami kaltinimai paremti tik prielaidomis ir subjektyviais pasamprotavimais, kaltinimai grindÅ¾iami faktais,
kurie net nebuvo tiriami ir nei&scaron;ku kaip susijÄ™ su minÄ—tais pareigÅ«nais, o teisÄ—s aktai, bei surinkti Ä¯rodymai pritaik
formaliai. Atliekant tarnybinÄ¯ patikrinimÄ… buvo paÅ¾eistos profesinÄ—s sÄ…jungos teisÄ—s ginti ir atstovauti savo narius.
Niekas teisinÄ—je valstybÄ—je negali bÅ«ti baudÅ¾iamas pagal subjektyviÄ… kieno nors nuomonÄ™, o nuobauda gali bÅ«
tik tada, kai surinkti neginÄ•ijami Ä¯rodymai. TarnybinÄ— atsakomybÄ— yra atskira administracinÄ—s prievartos rÅ«&scaron;is,
tai suponuoja pareigÄ… darbdaviui ar asmeniui, turinÄ•iam teisÄ™ skirti tarnybinÄ™ nuobaudÄ…, surinkti neginÄ•ijamus duome
patvirtinanÄ•ius, jog pareigÅ«no veikoje yra tarnybinio nusiÅ¾engimo sudÄ—tis.
Vadovaujantis 2008-06-20 KolektyvinÄ—s sutarties 32 ir 35 punktais, atsiÅ¾velgiant Ä¯ auk&scaron;Ä•iau i&scaron;dÄ—stytÄ
kad I&scaron;vadoje nurodyti duomenys ir Ä¯rodymai nepatvirtina Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s posto vir&scaron;ininko
pavaduotojo R.J., posto pamainos vir&scaron;ininko I.K. ir posto vyriausiosjo inspektoriaus V.P., kaltÄ—s, o patys
pareigÅ«nai savo kaltÄ—s nepripaÅ¾Ä¯sta, todÄ—l nÄ—ra pagrindo duoti sutikimÄ… nuobaudÅ³ skyrimui.
Ra&scaron;tas persiunÄ•iamas elektroniniu pa&scaron;tu - i&scaron; mdprofsajunga@gmail.com (MuitinÄ—s darbuotojÅ³
profesinÄ—s sÄ…jungos) Ä¯ muitinÄ—@cust.lt (MuitinÄ—s departamento prie LR FinansÅ³ ministerijos). Originalas bus
i&scaron;siÅ³stas.
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