TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 75-15
Tauragė

Posėdis vyko nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje 2020-12-15, 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Rita Grigalienė.
Posėdžio sekretorė – Aušra Rasovienė.
Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Jolita Vilimaitienė, Andžela Jakienė, Jolanta
Skrodenienė, Jolanta Vaitiekienė, Rita Miliškevičienė, Gintarė Stulgienė.
Posėdyje dalyvavo: meras Dovydas Kaminskas, tarybos nariai Viktoras Kovšovas ir Linas
Janušonis, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Istorijos–etnografijos skyriaus vedėjas laikinai
atliekantis direktoriaus pareigas Darius Kiniulis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl tarybos nario Viktoro Kovšovo elgesio tyrimo.
2. Dėl tarybos narių nedalyvavimo lapkričio mėnesio tarybos, komiteto, komisijų darbe
(pridedama suvestinė).
3. Kiti klausimai.
Etikos komisijos pirmininkė Rita Grigalienė informavo posėdžio dalyvius, kad Etikos
komisijos posėdis bus fiksuojamas vaizdo ir garso įraše. Komisijos nariams pristatė posėdžio
darbotvarkę ir informavo, kad visa medžiaga susijusi su pirmo klausimo svarstymu buvo pateikta
Etikos komisijos nariams. Taip pat paminėjo, kad prie antro darbotvarkės klausimo komisijos
nariams buvo pateikta visa informacija dėl tarybos narių, kurie nedalyvavo lapkričio mėnesio
tarybos, komiteto, komisijų darbe 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 nario Viktoro Kovšovo elgesio tyrimas.
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Rita Grigalienė informavo, kad posėdyje dalyvauja tarybos narys Viktoras Kovšovas,
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Istorijos–etnografijos skyriaus vedėjas laikinai atliekantis
direktoriaus pareigas Darius Kiniulis.
Rita Grigalienė pristatė informaciją susijusią su tyrimu.
Viktoras Kovšovas paprašė, kad posėdis būtų uždaras arba būtų garantuojamas
konfidencialumas, nes tai susiję ir su jo sveikata.
Rita Grigalienė pasakė, kad buvęs Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorius
Romualdas Vaitkus taip pat buvo prašęs, kad jo raštuose pateikta informacija būtų konfidenciali,
todėl pasiūlė Etikos komisijos nariams balsuoti dėl uždaro posėdžio.
Komisijos nariai vienbalsiai balsavo „už“ uždarą posėdį.
Meras Dovydas Kaminskas paprašė, kad uždaras posėdis ir informacija, kuri yra uždara ir
neviešinama būtų tik ta, kuri susijusi su gerbiamo tarybos nario Viktoro Kovšovo sveikatos
duomenis, o visa kita svarstymo medžiaga posėdyje būtų atvira visuomenės vertinimui.
Rita Grigalienė paprašė mero Dovydo Kaminsko ir tarybos nario Lino Janušonio atsijungti
nuo nuotolinio Etikos komisijos posėdžio.
Meras Dovydas Kaminskas ir tarybos narys Linas Janušonis atsijungė nuo nuotolinio
Etikos komisijos posėdžio.
Vyko diskusijos.
Detalus klausimo svarstymas vaizdo ir garso įraše.
NUTARTA:
1. Suderinti laiką ir į Etikos komisijos posėdį, kuris planuojamas 2020 m. gruodžio 21 d.
pakviesti Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ darbuotojus: Imantą Tamošauską, Renatą
Jančiauskienę, Vandą Stulgienę.
2. Suderinti laiką ir į Etikos komisijos posėdį, kuris planuojamas 2020 m. gruodžio 22 d.
pakviesti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių Modestą Petraitį ir buvusį
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorių Romualdą Vaitkų.
3. Paprašyti tarybos nario Viktoro Kovšovo pateikti papildomą medžiagą.
2. SVARSTYTA. Tarybos narių nedalyvavimas lapkričio mėnesio tarybos, komiteto,
komisijų darbe.
Rita Grigalienė informavo, kad Jolita Vilimaitienė komisijos nariams buvo pateikusi visą
informaciją dėl tarybos narių, kurie nedalyvavo lapkričio mėnesio tarybos, komiteto, komisijų
darbe.
Rita Grigalienė paklausė, ar komisijos nariai pritaria gautiems paaiškinimams.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė gautiems paaiškinimams.
NUTARTA. Pritarti pateiktiems paaiškinimams.
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3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Rita Grigalienė informavo, kad Etikos veiklos nuostatų projektas yra pateiktas pastaboms,
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistei Lilijai
Mockienei ir šis projektas bus teikiamas sekančiam tarybos posėdžiui,

po vyr. specialistės

pastebėjimų. Taip pat pasakė, kad Lilija Mockienė iki Etikos veiklos nuostatų projekto pateikimo
tarybai bus pakviesta į Etikos komisijos posėdį dėl tam tikrų punktų išaiškinimų.
Posėdis baigtas – 16.30 val.
Detalus Etikos komisijos posėdžio klausimų svarstymas - vaizdo ir garso įraše. Įrašai
saugomi Tauragės rajono savivaldybės duomenų saugykloje.
Komisijos pirmininkė

Rita Grigalienė

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

