TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 10 d. Nr. 75-14
Tauragė

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 2020-11-30, 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Rita Grigalienė.
Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Jolita Vilimaitienė, Andžela Jakienė, Jolanta
Skrodenienė, Jolanta Vaitiekienė, Rita Miliškevičienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl tarybos narių nedalyvavimo spalio mėnesio tarybos, komiteto, komisijų darbe
(pridedama suvestinė).
2. Dėl Etikos veiklos nuostatų projekto aptarimo (pridedamas).
3. Kiti klausimai.
Etikos komisijos pirmininkė Rita Grigalienė komisijos nariams pristatė posėdžio
darbotvarkę ir paklausė, ar komisijos nariai turi pasiūlymų.
Rita Grigalienė pasakė, kad komisijos nariai, norintys pasisakyti, turi prisistatyti
pasakydami vardą, pavardę.
Komisijos nariai bendru sutarimu patvirtino darbotvarkę.
1. SVARSTYTA. Tarybos narių nedalyvavimas spalio mėnesio tarybos, komiteto,
komisijų darbe.
Rita Grigalienė informavo, kad Jolita Vilimaitienė komisijos nariams buvo pateikusi visą
informaciją dėl tarybos narių, kurie nedalyvavo spalio mėnesio tarybos, komiteto, komisijų darbe.
Taip pat informavo, kad gautas Kęstučio Balašaičio paaiškinimas dėl 2020 m. rugsėjo 23 d.
nedalyvavimo Privatizavimo komisijos posėdyje.
Rita Grigalienė paklausė, ar komisijos nariai pritaria gautiems paaiškinimams.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė gautiems paaiškinimams.
NUTARTA. Pritarti pateiktiems paaiškinimams.
2. SVARSTYTA. Dėl Etikos veiklos nuostatų aptarimo.
Rita Grigalienė pasakė, kad komisijos nariams buvo pateikusi Etikos veiklos nuostatų
projektą su papildymais, pataisymais. Ji komisijos narių prašė, kad pateiktų siūlymus ar pastabas
dėl Etikos veiklos nuostatų keitimo. Siūlymus pateikė tik Jolanta Vaitiekienė.
Rita Grigalienė paklausė komisijos narių, kokiu principu bus peržiūrimas Etikos veiklos
nuostatų projektas, ar papunkčiui.
Komisija nutarė, kad svarstys papunkčiui.
Svarstytas I skyrius:
1–5, 7 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
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Dėl 6 punkto pasiūlymą pateikė Jolanta Vaitiekienė, siūlydama jame įrašyti – užtikrinti,
kad Tarybos nariai laikytųsi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso principų ir
kitų teisės aktų reikalavimų.
Andžela Jakienė teigė mananti, kad žodį „užtikrinti“ reikia pakeisti į „skatinti“.
Rita Grigalienė pasiūlė, kad šis punktas skambėtų taip – „Komisijos tikslai – plėtoti
demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybių institucijomis, skatinti
Savivaldybės tarybos narių atsakomybę už savo elgesį, veiklą ir atskaitomybę visuomenei, laikytųsi
Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso principų ir kitų teisės aktų reikalavimų“.
Komisijos nariai pritarė Ritos Grigalienės pasiūlymui.
Svarstytas II skyrius:
8–9 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Dėl 10 punkto pasiūlymą pateikė Jolanta Vaitiekienė, siūlydama jame įrašyti: „Komisijos
pirmininko pavaduotojas komisijos pirmininko teikimu renkamas iš komisijos narių komisijos narių
balsų dauguma“.
Jolita Vilimaitienė pasiūlė, kad komisijos pirmininko pavaduotojas būtų renkamas per
pirmąjį Etikos komisijos posėdį.
Komisijos nariai pritarė Jolantos Vaitiekienės ir Jolitos Vilimaitienės pasiūlymams.
Svarstytas III skyrius – pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Svarstytas IV skyrius:
14, 16, 17, 19, 22 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Dėl 12 punkto pasiūlymą pateikė Rita Grigalienė, – siūlydama jame įrašyti, kad „Etikos
komisijos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu“.
Jolanta Vaitiekienė pasiūlė, Ritos Grigalienės pasiūlymą formuluoti taip: „Jei dėl
nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Etikos komisijos posėdis negali
vykti Etikos komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu.
Nuotoliniu būdu vyksiančio Etikos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta
laikantis visų nustatytų reikalavimų ir užtikrinant nustatytas savivaldybės tarybos nario teises.
Nuotoliniu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir
jo balsavimo rezultatų nustatymas“.
Rita Milašienė pastebėjo, kad Jolantos Vaitiekienės pasiūlyme yra netikslumas – sakinį
„Nuotoliniu būdu vyksiančio Etikos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta
laikantis visų nustatytų reikalavimų ir užtikrinant nustatytas savivaldybės tarybos nario teises“
reikia pakeisti į „Nuotoliniu būdu vyksiančio Etikos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir
posėdis vyksta laikantis visų nustatytų reikalavimų ir užtikrinant nustatytas Etikos komisijos nario
teises“.
Jolita Vilimaitienė ir Andžela Jakienė pasiūlė palikti Ritos Grigalienės pasiūlytą
papildymą, t. y. kad Etikos komisijos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, jame įrašant, jog „gavus
Etikos komisijos narių sutikimą“.
Rita Grigalienė pasakė, kad reikia suderinti su juristais, t. y. išsiaiškinti, ar reikia konkrečiai
nurodyti, kokiais atvejais galimi nuotoliniai posėdžiai. Ir jei nebus pažeidžiamas Vietos savivaldos
įstatymas, palikti papildymą su pateiktu pasiūlymu – „Etikos komisijos posėdžiai gali vykti
nuotoliniu būdu, gavus Etikos komisijos narių sutikimus“.
Svarstant 13 punkto pakeitimą, Rita Grigalienė pasiūlė jį papildyti, įrašant „Kai Etikos
komisijos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas laikinai (dėl tarnybinės komandiruotės,
atostogų, laikinojo nedarbingumo, nusišalinimo ir kt.) negali eiti savo pareigų, šias pareigas eina
kitas komisijos narys, kurį savo posėdyje paskiria komisija“.
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Jolanta Vaitiekienė paklausė, kas organizuotų posėdį jei nebūtų pirmininko ir pavaduotojo?
Vyko diskusijos.
Andžela Jakienė teigė, kad tokiu atveju, kai nėra pirmininko arba pavaduotojo, posėdis
neorganizuojamas ir nevyks.
Rita Grigalienė pritarė Andželos Jakienės pasisakymui.
Svarstant 15 punkto pakeitimą, Rita Grigalienė pasiūlė jame įrašyti: „Komisijos posėdžiai
protokoluojami. Komisijos posėdžių eigai fiksuoti daromas garso įrašas, kuris yra laikomas sudėtine
protokolo dalimi ir saugomas kartu su protokolu skaitmeninėje laikmenoje. Posėdžio protokolą
rengia administracijos paskirtas darbuotojas (posėdžio sekretorius). Protokolą pasirašo komisijos
pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Komisijos pirmininkui nusišalinus nuo klausimo svarstymo,
posėdžio protokolą dėl šio klausimo pasirašo jį svarstant pirmininkavęs komisijos narys. Protokolas
turi būti parengtas ir pasirašytas per septynias darbo dienas po posėdžio.“
Jolanta Vaitiekienė pasiūlė papildyti minėtą punktą, jame įrašant, kad pasirašytas posėdžio
protokolas išsiunčiamas komisijos nariams el. paštu.
Vyko diskusijos ir komisijos nariai nusprendė, garso įrašų neviešinti, bet saugoti archyve,
taip pat papildyti, kad pasirašytas posėdžio protokolas išsiunčiamas komisijos nariams el. paštu.
Svarstant 18 punkto pakeitimą, Rita Grigalienė pasiūlė jame įrašyti: „Motyvuotu
Komisijos sprendimu, komisijos posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeiminio
gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai viešai nagrinėjant klausimą gali būti atskleista įstatymų
saugoma paslaptis ar konfidenciali informacija. Tokiu atveju viešai paskelbiama tik komisijos
priimto sprendimo rezoliucinė dalis“. Rita Grigalienė paklausė komisijos narių, ar palikti žodžius
„konfidenciali informacija“.
Rita Milašienė pasiūlė palikti žodžius „konfidenciali informacija“.
Jolanta Skrodenienė pasakė, kad svarbiausia yra nepažeisti asmens duomenų ir šiuo
klausimu padiskutuoti su juristais.
Komisija nusprendė, kad dėl šio klausimo reikia padiskutuoti su juristais.
Svarstant 20 punkto pakeitimą, Rita Grigalienė pateikė tokį pasiūlymą: „Komisijos
posėdžiuose (išskyrus uždarus posėdžius) stebėtojo teisėmis gali dalyvauti bei pareikšti savo
nuomonę ir kiti asmenys, apie tai pranešę komisijos pirmininkui“.
Jolita Vilimaitienė paklausė, ar Etikos komisijos posėdyje galės dalyvauti visi ir dėl to
nebus svarstoma.
Rita Grigalienė atsakė, kad to uždrausti negalima. Toliau nuostatuose numatyta, kad jei
stebėtojo teisėmis dalyvaujantis asmuo trukdo komisijos darbui, jį galima išprašyti iš posėdžio.
Jolanta Skrodenienė paklausė, ką reiškia žodžiai „ir kiti asmenys“. Ji prašė detalizuoti, kas
yra „kiti asmenys“.
Rita Grigalienė atsakė, kad tai gali būti žiniasklaidos atstovai ar kita, detalizuoti šios frazės
tikrai neįmanoma.
Jolanta Skrodenienė pasiūlė sakinį pradėti šiais žodžiais „Komisijai leidus, komisijos
posėdžiuose ….“.
Andžela Jakienė teigė mananti, kad nereikia taip rašyti, nes kaip komisija nuspręs, kas gali
dalyvauti Etikos komisijos posėdyje, o kas negali.
Rita Grigalienė pasiūlė palyginti, kokia praktika yra kitose savivaldybėse.
Komisija nutarė, kad dėl šio punkto padiskutuos vėliau.
Svarstant 21 punkto pakeitimą, Rita Grigalienė siūlė rašyti, kad „Uždaruose posėdžiuose
turi teisę dalyvauti tik Komisijos nariai, kviestieji asmenys, su kuriais susiję nagrinėjami klausimai,
ir (arba) jų įgalioti atstovai“.
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Pasiūlymų nebuvo.
Svarstant V skyrių:
23, 23.1, 23.2, 23.3, 25 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Dėl 24 punkto Rita Grigalienė pasakė, kad pridėti papildomi punktai, kurie detalizuoja
sprendimo priėmimą.
Jolanta Vaitiekienė paprašė detalizuoti 24.4 žodžius „tais atvejais“.
Rita Grigalienė pasakė kaip pavyzdį, kad Etikos komisija nenagrinėtų viešo interesų
gynimo, dėl FNTT nusikalstamos veikos ir panašiai.
Jolanta Skrodenienė pasakė, kad komisija sprendžia ar tarybos narys pažeidė etiką.
Rita Grigalienė siūlė papildyti punktą, kad „praneša pareiškėjui raštu arba elektroniniu
paštu“.
Komisijos nariai pritarė papildyti 24.4 punktą.
Dėl 25 punkto Rita Grigalienė pasakė, kad apie atsisakymą pradėti tyrimą, pareiškėjas yra
informuojamas per 5 (penkias) darbo dienas.
Komisijos nariai pritarė šiam punktui.
Dėl 26 punkto buvo pateiktas Jolantos Vaitiekienės pasiūlymas - „Komisija gali nutraukti
tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos tarybos narys savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais,
nesuderinamais su savo pareigomis ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veikla ir dėl to viešai
atsiprašė.“
Rita Grigalienė pasakė, kad tai yra numatyta 45 punkte. Ji teigė, kad 26 punktą reikėtų
papildyti, kad prireikus komisija gali, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui pratęsti tyrimo terminą. Tai
pasak Ritos Grigalienės, bendras tyrimas būtų 4 mėnesiai,
Komisijos nariai pasiūlymui pritarė.
Svarstant VI skyrių:
27, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Svarstant VII skyrių:
28, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 30, 32, 33, 34, 35 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Dėl 31 punkto Rita Grigalienė supažindino komisijos narius su įrašu. „Komisijos nariui
draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus,
kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo
procedūrą arba pačios procedūros metu Komisijos narys privalo informuoti Komisiją apie esamą
interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant
ar priimant sprendimą. Nušalinimo klausimą išsprendžia Komisijos nariai, kuriems nušalinimas
nėra pareikštas ir kurie patys nepareiškė apie nusišalinimą. Jeigu nusišalina Komisijos pirmininkas,
posėdžiui, nagrinėjant klausimą, pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, o pastarajam
taip pat nusišalinus arba jam nesant, kiti Komisijos nariai priima sprendimą dėl posėdžio pirmininko
nagrinėjamam klausimui, nuo kurio svarstymo Komisijos pirmininkas ir pavaduotojas nusišalino,
skyrimo. Duomenys apie nusišalinimą turi būti įrašyti posėdžio protokole.“
Jolanta Vaitiekienė paklausė, kokie gali būti atvejai, kad komisijos narys nusišalina.
Rita Grigalienė atsakė, kad kiekvienas komisijos narys pats sprendžia, ar turi nusišalinti,
ar ne.
Komisijos nariai pritarė pateiktam įrašui.
Svarstant VIII skyrių:
36, 36.1, 36.2, 36.3, 37 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Svarstant IX skyrių:
40, 41, 42, 43 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
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Svarstant 38 punkto pakeitimą, Rita Grigalienė informavo, kad vadovautasi VTEK darbo
reglamentu, kur numatyta, kad komisija per 5 (penkias) darbo dienas nuo tyrimo pradžios surašo
laisvos formos pranešimą, todėl pasiūlė išbraukti prieš tai numatytą terminą (3 kalendorines dienas)
ir įrašyti 5 darbo dienų terminą.
Andžela Jakienė paklausė, ar nereikėtų nusimatyti, kad asmuo, gavęs Etikos komisijos
pranešimą, patvirtintų jo gavimą.
Jolanta Skrodenienė pasiūlė palikti įteikimą el. pašu, paštu, asmeniškai.
Rita Grigalienė pasakė, kad pranešimas, išsiųstas el. paštu, yra tinkamas įrodymas, kad
pranešimas adresatą pasiekė.
Andžela Jakienė pasiūlė įrašyti ne paštu, o registruotu laišku.
Komisijos nariai pritarė pasiūlymui.
Dėl 39 punkto komisijos nariai nutarė palikti taip, kaip numatyta įstatyme.
Svarstant X skyrių:
44, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 45, 46, 47, 48 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
Svarstant XI skyrių:
49, 50 punktuose pakeitimų, pasiūlymų nėra.
NUTARTA. Pritarti anksčiau nurodytiems pakeitimams ir Etikos veiklos nuostatų
projektą su papildymais pateikti derinti juristams.
Rita Grigalienė informavo, kad buvo gautas Jolantos Vaitiekienės pasiūlymas papildyti
nuostatus įrašais:
1. Pagrindinė Komisijos darbo forma – posėdis. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame
dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
2. Apie komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio
pradžios turi būti pranešta tarybos nariui. Jo neatvykimas į komisijos posėdį ar paaiškinimo
nepateikimas nekliudo komisijai priimti sprendimą.
3. Komisijos pirmininkas: ką privalo arba už ką atsakingas?
4. Sekretorius: ką privalo, už ką atsakingas?
5. Komisijos nariui be pateisinamos priežasties nedalyvavus Komisijos posėdžiuose
daugiau kaip 3 kartus, Komisijos pirmininkas turi teisę siūlyti savivaldybės tarybai jį pakeisti.
6. Kas atsakingas už Etikos komisijos sprendimo kontrolę, komisijos pirmininkas?
Rita Grigalienė pakomentavo, kad 1 punktas, perteklinis, 2 punktas – analogiškas jau
esančiam 39 punktui.
Dėl pasiūlyto 4 punkto Jolita Vilimaitienė pasakė, kad sekretoriaus pareigybės
funkcijose nurodyta, kad tik protokoluoja Etikos komisijos posėdį.
Dėl 6 punkto Rita Grigalienė atsakė, kad tikrai negali atsakyti už sprendimo kontrolę.
Jolanta Skrodenienė patvirtino, kad Etikos komisija gali priimti sprendimą, bet priversti tarybos narį
jį vykdyti, negali.
Jolanta Vaitiekienė paklausė komisijos narių nuomonės dėl jos pasiūlyto 5 punkto.
Andžela Jakienė teigė mananti, kad nereikėtų to nusimatyti.
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Jolita Vilimaitienė pasiūlė keisti formuluotę, t. y., komisijos nariui nepranešus apie
nedalyvavimą daugiau kaip 3 kartus, komisijos pirmininkas turi teisę siūlyti savivaldybės tarybai jį
pakeisti.
Rita Grigalienė pritarė, įrašyti Jolantos Vaitiekienės pasiūlymą.
NUTARTA. Jolantos Vaitiekienės psiūlytą 5 punktą įtraukti

į Etikos veiklos

nuostatus.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Rita Grigalienė informavo, kad komisijos nariams buvo pateikta informacija dėl E.
Bitinienės tyrimo. Ji pasakė, kad VTEK yra paprašęs dokumentų, taip pat supažindino su paruoštu
atsakymu VTEK, kurį siųs su visais reikalingais priedais,
Rita Grigalienė pasakė, kad E. Bitinienė buvo prašiusi posėdžio protokolo ir garso įrašo.
Visa prašoma informacija jai buvo pateikta.
Rita Grigalienė paklausė, ar komisijos nariai turės klausimų, pastebėjimų?
Jolita Vilimaitienė paklausė Ritos Grigalienės, ar bandė paklausti Viktoro Kovšovo, ar jis
galėtų dalyvauti Etikos posėdyje nuotoliniu būdu?
Rita Grigalienė atsakė, kad neparašė ir įsipareigojo jam parašyti užklausą el. paštu.
Sekantis posėdis planuojamas 2020 m. gruodžio 15 d., 15.00 val.
Posėdis baigtas – 16.30 val.
Komisijos pirmininkė

Rita Grigalienė

Protokolą surašė
Aušra Rasovienė
Bendrojo ir civilinės metrikacijos sk.
vyresn. specialistė

