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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2021 m. kovo 30 d. Nr. T-59
Šiauliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-328 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 57 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitą
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą

Česlovas Greičius

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-59
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaudamasi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba, Taryba) Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-328 (Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-262 redakcija) ,,Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 53 punktu Etikos komisija Savivaldybės tarybai teikia Etikos komisijos
veiklos ataskaitą.
Etikos komisija prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų, analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų
posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis, tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių
veiklos atitikties Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms, nagrinėja Savivaldybės
bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl
Tarybos narių veiklos skaidrumo, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu Tarybos narys yra
praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties, Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia Tarybos nariams rekomendacijas dėl
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.
Ataskaitiniu laikotarpiu veikė Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-183 sudaryta Etikos komisija iš 7 narių: Tarybos
nariai Roma Albrikienė, Alfredas Jonuška (iki 2020-11-24), Simonas Strelcovas (nuo 2012-12-22), Algis Mačiulis, Judita Šakočiuvienė, Ingrida
Venciuvienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Kuršėnų miesto seniūnijos Ringuvėnų seniūnaitijos seniūnaitė Inga Ramanauskienė ir
gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, Kuršėnų miesto seniūnijos Centro seniūnaitijos seniūnaitis Alfonsas Urbonavičius. Etikos komisijos
pirmininke (iki 2020-06-02) paskirta Roma Albrikienė, nuo 2020-06-02 Ingrida Venciuvienė, Etikos komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkta Judita
Šakočiuvienė.
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA
Eil. Nr.
1.
2.

Veiklos pavadinimas
Etikos komisijos posėdžiai
Etikos komisijos posėdžiuose
nagrinėti klausimai

3.

Rekomendacijų Savivaldybės

Veiklos rodiklis
Įvyko 10 posėdžių per metus.
Svarstyti 23 klausimai: dėl gautų prašymų tyrimo, raštų, pareiškimų nagrinėjimo, posėdžių
lankomumo, nusišalinimo procedūrų, rekomendacijų tarybos nariams teikimo, komisijos ataskaitos,
veiklos nuostatų ir kt.
Pateiktos 4 rekomendacijos / informacijos:
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tarybos nariams teikimas

4.

Savivaldybės tarybos narių
įvertinimas pagal politikų elgesio
kodeksą, Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymą ir
(arba) Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamentą

1. 2020-02-26 raštas Nr. ETD-1(1.41)
Pateikta Rekomendacija Tarybos narei Romai Albrikienei suderinti savo elgesį ar veiklą su
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimais.
2. 2020-08-31 raštas Nr. ETD-13(1.41)
Pateikta Rekomendacija Savivaldybės tarybos nariams dėl nusišalinimo siekiant išvengti interesų
konflikto.
3. 2020-09-14 raštas Nr. ETD-14(1.14)
Komisija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Savivaldybės tarybos narių
nusišalinimo nuotolinio posėdžio metu. Su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimu
supažindinti Savivaldybės tarybos nariai.
4. 2020-10-23 raštas Nr. ETD-19(1.14)
Komisija kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu rengiant 2021 metų Savivaldybės
biudžeto projektą numatyti lėšų Savivaldybės tarybos narių mokymams tema – etiškas politikų
elgesys viešojoje erdvėje.
1. 2020-04-24 gautas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir Lietuvos
socialdemokratų frakcijos 2020-04-24 raštas ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano
Bezaro galimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir
valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimo“.
Rašte konstatuojama, kad Savivaldybės tarybos narius šių metų kovo 18 d. (BNS) pasiekė
informacija, kad Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras 2020 m. kovo 16 d. pirmadienį
sustabdytas neblaivus prie vairo.
2020-05-27 priimtas sprendimas Nr. ETS-1:
- Konstatuoti, kad Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras pažeidė Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą.
- Tyrimą dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimo nutraukti,
nes savivaldybės meras Antanas Bezaras pripažino savo elgesį neetišku ir viešai atsiprašė.
2. 2020-07-09 gautas Savivaldybės tarybos nario Algio Mačiulio prašymas ,,Dėl galimo
pažeidimo“, kuriame prašoma įvertinti Savivaldybės tarybos nario Vaclovo Motiejūno galimą
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimą.
Rašte informuojama, kad 2020 m. vasario 18 d. Savivaldybės tarybos posėdžio metu,
tvirtinant 2020 m. Šiaulių rajono biudžetą, tarybos narys Vaclovas Motiejūnas nenusišalino nuo
svarstymo, dalyvavo balsavime. Tarybos nario Vaclovo Motiejūno sesuo Sandra Motiejūnė ne pirmi
metai dirba Šiaulių rajono Kairių pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2020-07-10 priimtas sprendimas:
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5.
6.

7.

Tyrimai, pradėti Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos
pavedimu
Informacija apie nusišalinimą nuo
interesų konfliktą keliančių
klausimų svarstymo komitetų ir
tarybos posėdžiuose atvejus ir
nusišalinimo pobūdį.
Tarybos narių dalyvavimas
Tarybos ir komitetų posėdžiuose

Tyrimo dėl Savivaldybės tarybos nario Vaclovo Motiejūno elgesio atitikties Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms pagal pateiktas aplinkybes
dėl tarybos nario elgesio, jam dalyvaujant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d.
posėdyje svarstant klausimą ,,Dėl 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo,“
nepradėti.
3. 2020-09-16 gautas Savivaldybės tarybos nario Kęstučio Lukšo prašymas įvertinti
Savivaldybės mero Antano Bezaro elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės politikų
elgesio nuostatoms (4 straipsnis).
Prašyme teigiama, kad Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. posėdžio metu iš tarybos
nario – mero Antano Bezaro nuskambėjo viešai išsakytas teiginys, kad UAB ,,Medingė“ tvėrė tvoras
keturis kartus brangiau, negu tuo metu buvo rinkos kaina ir jis (Savivaldybės meras) turi įrodymų.
2020 m. lapkričio 11 d. priimtas sprendimas Nr. ETS-2:
Rekomenduoti Savivaldybės merui Antanui Bezarui viešai atsiprašyti Savivaldybės tarybos
nario Kęstučio Lukšo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu dėl pateiktos netikslios
informacijos.
Etikos komisijos sprendimas apskųstas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija priėmė 2021-01-06 sprendimą Nr. IGN-1 ,,Dėl Kęstučio Lukšo ir Antano
Bezaro skundų“ ir pavedė Etikos komisijai iš naujo svarstyti Kęstučio Lukšo 2020-09-16 prašymą.
Tyrimas persikėlė į 2021 metus.
2020 m. tyrimų, pradėtų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu, nebuvo.
18 tarybos narių nusišalino 208 kartus; 1 nusišalinimas nebuvo priimtas, Informacija skelbiama
Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje rubrikoje ,,Privatūs interesai“.
Informacija apie nusišalinimo nepriėmimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
elektroninėmis priemonėms per Privačių interesų deklaracijų valdymo informacinę sistemą (nuo
2021-01-01 Privačių interesų registras (PINREG) pateikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai.
2020 metai vyko:
10 Savivaldybės tarybos posėdžių.
– Savivaldybės tarybos visuose posėdžiuose dalyvavo Algimantas Gaubas, Ada
Grakauskienė, Vaida Gricienė, Arūnas Grubliauskis, Eimantas Kirkutis, Kęstutis Lukšas, Algis
Mačiulis, Vaclovas Motiejūnas, Rymantas Norkus, Jonas Novogreckis, Darius Ramančionis,
Rolandas Samuila, Simonas Strelcovas, Judita Šakočiuvienė, po vieną posėdį praleido Ilona
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Baristienė, Antanas Bezaras, Rolandas Freimonas, Česlovas Greičius, Rolandas Tamošaitis, po du
posėdžius praleido Alfredas Jonuška (atsisakė Savivaldybės tarybos nario mandato ir 2020-11-17
Savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvavo), Martynas Rusteika, Gediminas Vaičiulis, po tris
posėdžius praleido Roma Albrikienė, Ingrida Venciuvienė, Ingrida Volosova.
Apie nedalyvavimo priežastis Savivaldybės tarybos nariai praneša el. paštu (7 nariai –
Roma Albrikienė, Česlovas Greičius, Alfredas Jonuška, Martynas Rusteika, Gediminas Vaičiulis,
Ingrida Venciuvienė, Ingrida Volosova) arba informuoja telefonu (5 nariai – Ilona Baristienė,
Antanas Bezaras, Rolandas Freimonas, Rolandas Tamošaitis, Ingrida Venciuvienė). 1 narė Roma
Albrikienė neinformavo apie nedalyvavimą posėdyje.
Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko dalyvavo 2020-12-08 posėdyje ir prisiekė, iš viso
dalyvavo dviejuose vykusiuose posėdžiuose.
2020 metais vyko:
– 2 Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdžiai;
– 2 Bendri Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų posėdžiai;
– 11 Bendrų Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių;
– 2 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai;
– 3 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiai;
– 6 Kontrolės komiteto posėdžiai.
Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto nedalyvavo abiejuose posėdžiuose Alfredas
Jonuška, Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų dviejuose
posėdžiuose dalyvavo visi.
Nuo 2020 metų kovo mėnesio dėl COVID-19 paskelbimo ir įsigaliojusio karantino visi
Savivaldybės tarybos komitetai organizavo vieną bendrą visų komitetų Kaimo reikalų ir ekologijos,
Komunalinio ir vietinio ūkio, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto ir
Biudžeto, finansų ir valdymo posėdį nuotoliniu būdu.
Bendruose savivaldybės tarybos visuose komitetų posėdžiuose dalyvavo Roma Albrikienė,
Rolandas Freimonas, Algimantas Gaubas, Ada Grakauskienė, Česlovas Greičius, Arūnas
Grubliauskis, Alfredas Jonuška (kol atsisakė Savivaldybės tarybos mandato), Eimantas Kirkutis,
Kęstutis Lukšas, Algis mačiulis, Vaclovas Motiejūnas, Rymantas Norkus, Jonas Novogreckis,
Darius Ramančionis, Rolandas Samuila, Simonas Strelcovas, Rolandas Tamošaitis, po vieną posėdį
praleido Ilona Baristienė, Vaida Gricienė, Martynas Rusteika, Judita Šakočiuvienė, du posėdžius
praleido Ingrida Venciuvienė, tris posėdžius praleido Ingrida Volosova, keturis posėdžius praleido
Gediminas Vaičiulis.
Apie nedalyvavimo priežastis Savivaldybės tarybos nariai praneša el. paštu – Martynas
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8.

Etikos komisijos rekomendacijų
įgyvendinimas

9.

Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos tyrimai

Rusteika ir Judita Šakočiuvienė (po 1 kartą), Ingrida Venciuvienė (2 kartus), Ingrida Volosova (3
kartus) arba informuoja telefonu (2 nariai – Ilona Baristienė, Gediminas Vaičiulis (4 kartus). 1 narė
– Vaida Gricienė neinformavo apie nedalyvavimą posėdyje.
Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko dalyvavo viename posėdyje (kai tapo Savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto nare).
– Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto visuose posėdžiuose dalyvavo Algis Mačiulis,
Rolandas Tamošaitis, Judita Šakočiuvienė, Vaida Gricienė, Ingrida Volosova.
– Švietimo, kultūros ir sporto komiteto visuose posėdžiuose dalyvavo Roma Albrikienė,
Eimantas Kirkutis, Ada Grakauskienė, Jonas Novogreckis, Martynas Rusteika.
– Kontrolės komiteto visuose posėdžiuose dalyvavo Kęstutis Lukšas, Algis Mačiulis,
Vaclovas Motiejūnas, Arūnas Grubliauskis, vieną posėdį praleido Martynas Rusteika. Apie
nedalyvavimo priežastis Kontrolės komiteto nariai praneša el. paštu. Martynas Rusteika dėl išvykos
į komandiruotę informavo el. paštu.
Tarybos nariai į Etikos komisijos pateiktas rekomendacijas atsižvelgia – dažniausiai laiku ir
nustatyta tvarka informuoja apie nedalyvavimą komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose,
aiškiai įvardija nusišalinimo priežastis komitetų, Savivaldybės tarybos posėdžių metu, siekia laikytis
nusišalinimo priėmimo / nepriėmimo procedūrų, nusišalinimo priėmimo / nepriėmimo atvejai
fiksuojami protokoluose.
Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. eI3-547-362/2020.
Sprendimu panaikintas Etikos komisijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. ETS3 ,,Dėl Vaclovo Motiejūno“.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KS-60 ,,Dėl
Romos Albrikienės“.
Priimtas sprendimas:
Pripažinti, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Roma Albrikienė, šios
savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. posėdyje dalyvaudama sprendžiant klausimą dėl
didžiausio jos darbovietėje leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir nuo jo nenusišalindama,
pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.
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