TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 75-17
Tauragė

Posėdis vyko nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje 2020-12-28, 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Rita Grigalienė.
Posėdžio sekretorė – Aušra Rasovienė.
Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Jolita Vilimaitienė, Andžela Jakienė, Jolanta
Vaitiekienė, Rita Miliškevičienė, Gintarė Stulgienė. Laura Mėlynavičienė.
Posėdyje dalyvavo kviesti asmenys: tarybos narys Viktoras Kovšovas, buvęs Tauragės
krašto muziejaus „Santaka“ direktorius, Seimo narys

Romualdas Vaitkus, Tauragės rajono

savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl tarybos nario Viktoro Kovšovo elgesio tyrimo.
2. Kiti klausimai.
Komisijos nariai bendru sutarimu patvirtino darbotvarkę.
Etikos komisijos pirmininkė Rita Grigalienė informavo posėdžio dalyvius, kad Etikos
komisijos posėdis bus fiksuojamas vaizdo ir garso įraše. Ji pasakė, kad komisijos nariai, norintys
pasisakyti, turi prisistatyti pasakydami vardą, pavardę. Kviestus asmenis supažindino su Etikos
komisijos narių sudėtimi.
1. SVARSTYTA. Tarybos nario Viktoro Kovšovo elgesio tyrimas.
Rita Grigalienė paklausė Seimo nario Romualdo Vaitkaus ir Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, ar turi klausimų Etikos komisijos nariams.
Romualdas Vaitkus atsakė, kad visą šią situaciją norės paaiškinti ir jei komisijai kils
klausymų į juos atsakys.
Rita Grigalienė paprašė Romualdo Vaitkaus papasakoti visą situaciją, kuri įvyko 2020 m.
vasario 27 d. Ji pasakė, kad visą su tyrimu susijusią informaciją ir video medžiagą Etikos komisija
buvo gavusi ir yra susipažinusi. Ji teigė, jei Etikos komisijos nariams kils klausimų, juos užduos
posėdžio metu.
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Pasisakė buvęs Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorius, Seimo narys Romualdas
Vaitkus.
Klausimai ir atsakymai.
Pasisakė Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis.
Klausimai ir atsakymai.
Rita Grigalienė paklausė tarybos nario Viktoro Kovšovo, ar jis turi papildomos
informacijos ir norės pasisakyti.
Pasisakė tarybos narys Viktoras Kovšovas.
Klausimai ir atsakymai.
Pasibaigus pasisakymams ir klausimams, Rita Grigalienė paprašė Viktoro Kovšovo,
Romualdo Vaitkaus ir Modesto Petraičio atsijungti nuo nuotolinio Etikos komisijos posėdžio.
Toliau posėdyje nebedalyvauja Viktoras Kovšovas, Romualdas Vaitkus ir Modestas
Petraitis.
Rita Grigalienė pasakė, kad buvo gautas Viktoro Kovšovo prašymas pakviesti į Etikos
komisijos posėdį jo nurodytus asmenis.
Vyko diskusijos.
Rita Grigalienė pasiūlė balsuoti, kas už tai, kad į Etikos komisijos posėdį būtų pakviesti
Viktoro Kovšovo prašyme minimi žmonės.
Vyko balsavimas: „už“ tai, kad pakviesti nurodytus asmenis balsavo Rita Grigalienė ir Rita
Miliškevičienė.
„Prieš“ balsavo Jolanta Vaitiekienė, Gintarė Stulgienė, Jolita Vilimaitienė, Andžela
Jakienė, Laura Mėlynavičienė.
Rita Grigalienė pasakė, kad šiandiena priimti sprendimo nenori, nes po administracijos
direktoriaus pasisakymo nori įdėmiai peržiūrėti video medžiagą, todėl pasiūlė Etikos komisijai
susirinkti po Naujų metų ir priimti sprendimą.
Detalus klausimo svarstymas vaizdo ir garso įraše.
NUTARTA:
1. Daugumos balsų persvara nuspręsta netenkinti Viktoro Kovšovo prašymo ir į Etikos
komisijos posėdį nekviesti jo nurodytų asmenų.
2. Tarybos nario Viktoro Kovšovo elgesio tyrimas pratęsiamas mėnesiui.
Sekantis nuotolinis Etikos komisijos posėdis planuojamas 2021 m. sausio 5 d., 16.00 val.
Posėdis baigtas – 16.15 val.
Detalus Etikos komisijos posėdžio klausimų svarstymas – vaizdo ir garso įraše. Įrašai
saugomi Tauragės rajono savivaldybės duomenų saugykloje.
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Komisijos pirmininkė

Rita Grigalienė

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

