RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-62 '„Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų
patvirtinimo“

patvirtinti Etikos komisijos veiklos nuostatai ir sudėtis. Etikos komisiją sudaro

Savivaldybės tarybos nariai: Jurgis Baublys, Aldona Januševičienė, Eduardas Martynkinas ir
seniūnaitijų seniūnaičiai (-ė) Edmundas Valba, Birutė Mickaitienė, Pranas Sluckus (pirmininko
pavaduotojas).
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T-90 „'Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininko skyrimo“ Etikos komisijos pirmininku
paskirtas tarybos narys Jonas Povilaitis. Sprendimas įsigaliojo nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T-690 Etikos
komisija papildyta aštuntu nariu. Juo tapo Lituanikos seniūnaitijos seniūnaitė Ina Rudžianskienė.
LSDP Radviliškio skyriaus seniūno prašymu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017
m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-744 vietoje komisijos nario ir rajono savivaldybės tarybos nario
Eduardo Martynkino įrašyta komisijos narė Eglė Ivanauskytė, savivaldybės tarybos narė.
2018 metais įvyko dešimt Etikos komisijos posėdžių ir 2015-2019 m. Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos kadencijoje Etikos komisijos darbas buvo intensyviausias ir sudėtingiausias per
visą Nepriklausomybės laikotarpį. Priimti aštuoni sprendimai. Etikos komisija dėl šešių rajono
savivaldybės tarybos narių elgesio bei veiklos gavo piliečių prašymus arba VTEK pavedimus
svarstyti dėl galimo LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar LR
valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimo. Dėl vieno tarybos nario (mero) buvo gauti keturi, dėl
vieno (vicemero) –du ir dėl likusiųjų po – vieną skundą arba pavedimą ištirti pažeidimus.
Etikos komisija gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą atlikti tyrimą dėl
galimų tarybos narių K. Augulio ir J. Pravilonio LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo pažeidimų. Atlikusi tyrimą komisija nustatė, kad mero pavaduotojas K. Augulis
nepažeidė įstatymo, o tik rekomenduoti pataisyti deklaracijas nurodant tikslius juridinių asmenų
pavadinimus, o Etikos komisija nustatė, kad J. Pravilonis pažeidė įstatymą ir buvo taip pat
rekomenduota pataisyti deklaracijas nurodant tikslius juridinių asmenų pavadinimus ir VTEK savo
raštais tai patvirtino. Pagrindinis pažeidimas – ne pagal įstatymo numatytus terminus patikslintos ir
papildytos privačių interesų deklaracijos bei nurodyti netikslūs juridinio asmens pavadinimai.

2018 m. buvo gauti septyni skundai. Skunduose dominuoja pareiškimai dėl LR valstybės
politikų elgesio kodekso principų pažeidimo. keturi skundai gauti iš vieno asmens. Etikos komisija
konstatavo, kad trys politikai nepažeidė LR valstybės politikų elgesio kodekso reikalavimų, vienas
tarybos narys – pažeidė. Dėl trijų skundų komisija nusprendė nepradėti tyrimo. Keturiems tarybos
nariams buvo pateiktos rekomendacijos. Du Etikos komisijos sprendimai buvo apskųsti Regionų
apygardos administraciniam teismui, 2018 m. balandžio 25 d. teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip
nepagrįstą. 2018-11-15 sprendimas įpareigojo Savivaldybės Etikos komisiją iš naujo išnagrinėti
pareiškėjo 2018-06-18 skundą. Vienas Etikos komisijos sprendimas buvo apskųstas Lietuvos
administracinių ginčų komisijai Šiaulių apygardos skyriui.
2018 m. Komisija nagrinėjo juridiniu atžvilgiu sudėtingus klausimus. Norėdama kuo
objektyviau išnagrinėti klausimus (komisijoje nėra juristo), Etikos komisija raštu kreipėsi į
Radviliškio rajono savivaldybės administraciją skirti Juristą paruošti apeliacinį skundą Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui nustatytais terminais (parengti apskundimo dokumentai
apskųsti Regionų apygardos administracinio teismo 2018-11-15 sprendimą).
Komisija pastebi, kad pagrindinis ir besikartojantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas – laiku nepatikslintos ar nepapildomos privačių interesų
deklaracijos, taip pat dažniausiai skundžiamasi dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio piliečių
atžvilgiu (LR valstybės politikų elgesio kodekso principų galimi pažeidimai). Minėtus skundus buvo
sudėtingiausia nagrinėti, nes sutinkamai su LR Valstybės politikų elgesio kodekso 7 straipsnio 1 dalis
sako, kad Valstybės politiko elgesio tyrimas komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių
pagrindų (skundas arba visuomenės informavimo priemonių pranešimas). Komisija dėl dalies skundų
nepradėjo tyrimo matydama, kad tai nėra kodekso pažeidimas. Teisminė praktika rodo, kad kiekvieną
skundą reikia tirti, todėl Regionų apygardos administracinis teismas panaikino protokolinį sprendimą
ir įpareigojo atlikti tyrimą.
Komisija stengėsi kiekvieną klausimą skirti objektyviai, nors ir komisijos narių nuomonės
išsiskirdavo. Darbui tobulinti ribų nėra, todėl tikimės ateinančios tarybos kadencijos Etikos komisija
dirbs be priekaištų.
Komisija savo 2018 m. veiklos ataskaitą patvirtino 2019 m. sausio 17 d. vykusiame Etikos
komisijos posėdyje.
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