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Pasvalys 

 

Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Etikos komisija (toliau – 

Komisija): pirmininkas Vladas Linkevičius, nariai: Janina Katauskienė, Stanislovas Kiudis, Regina 

Mitrienė, Vaida Ogintienė, Lina Rauckienė, 

dalyvaujant Komisijos sekretorei Jurgitai Karčiauskienei,  

įvertinusi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018 m. kovo 30 d. rašte Nr. S-1249-

(1.5.) „Dėl pavedimo atlikti tyrimą“ (toliau – Pranešimas) dėl Savivaldybės tarybos narės Helenos 

Simonaitienės veiklos atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms nurodytas aplinkybes ir kitą tyrimo 

metu surinktą medžiagą, n u s t a t ė : 

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas 

 

Pranešime nurodyta, kad Savivaldybės tarybos narė Helena Simonaitienė galimai pavėlavo 

deklaruoti duomenis apie Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkės pareigas. 

Komisija vertina, ar Savivaldybės tarybos narė Helena Simonaitienė galbūt pavėluodama 

deklaruoti duomenis apie Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkės pareigas pažeidė 

(nepažeidė) Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto bei 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, 

įpareigojančias valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį deklaracijoje nurodyti duomenis apie narystę 

ir pareigas asociacijose. 

 

Nustatytos faktinės aplinkybės 

 

1. Helena Simonaitienė Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 

nustatyta tvarka išrinkta Savivaldybės tarybos nare ir jos įgaliojimai prasidėjo 2015 m. balandžio 17 

d., t. y. išrinktai naujai Savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį ir jame prisiekusi. 

2. 2018 m. sausio 25 d. Helena Simonaitienė išrinkta Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos (kodas 300544663, teisinė forma – asociacija) Tarybos pirmininke (VĮ Registrų centro 

2018 m. vasario 28 d. duomenys). 

3. 2018 m. kovo 10 d. Helena Simonaitienė išrinkta Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos (kodas 300544663, teisinė forma – asociacija) pirmininke (vadove) (VĮ Registrų centro 

2018 m. kovo 28 d. duomenys). 

4. Savivaldybės tarybos narė privačių interesų deklaracijoje (pildymo data 2018 m. 

balandžio 29 d.) nurodė duomenis apie pareigas asociacijoje – Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos (kodas 300544663) Tarybos pirmininkas. Ryšio pradžios data – 2018 m. sausio 25 d. 

 

Savivaldybės tarybos narės Helenos Simonaitienės paaiškinimas 

 

Savivaldybės tarybos narė Helena Simonaitienė paaiškino, kad 2018 m. sausio 25 d. 
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Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos (toliau – asociacija) visuotiniame narių susirinkime 

išrinkta į šios asociacijos Tarybą ir paskirta Tarybos primininke. Perėmusi dokumentaciją, 

organizavo įstatų pakeitimus, asociacijos narių atstovavimą patvirtinančių dokumentų, narių 

mokamų mokesčių patikrinimą, tikslinimą. Nuo privačių interesų deklaracijos tikslinimo susilaikė, 

nes duomenys Registrų centre apie jos išrinkimą asociacijos Tarybos pirmininke nebuvo 

įregistruoti. Vėliau, patvirtinus naują įstatų redakciją ir ją teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus 

Registrų centre, patikslinus informaciją, susijusią su asociacijos tinkamu atstovavimu, 2018 m. 

balandžio 29 d. papildė Privačių interesų deklaraciją. 

Nurodo, kad anksčiau buvo neteisingai supratusi santykio su kitu juridiniu asmeniu 

atsiradimo momentą, t. y. kada asmuo išrinktas į tam tikras pareigas gauna įgaliojimus – ar nuo jo 

išrinkimo dienos, ar nuo paskyrimo į pareigas fakto įregistravimo Registrų centre dienos.  

Prašo atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad privačių interesų deklaraciją papildė dar negavusi 

Komisijos pranešimo apie pradėtą jos elgesio tyrimą. 

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai 

 

Pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, valstybės politikai yra priskiriami valstybinėje tarnyboje 

dirbančių asmenų kategorijai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 

straipsnio 11 dalimi, savivaldybės tarybos nariai yra laikomi valstybės politikais. Dėl šių priežasčių, 

Helena Simonaitienė yra valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuriam Įstatymo nuostatos 

taikomos tiesiogiai ir visos apimties. 

Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmenys, pretenduojantys dirbti ir dirbantys 

valstybinėje tarnyboje, taip pat kiti asmenys, nurodyti šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, privalo 

deklaruoti privačius interesus. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas privačių interesų 

deklaracijos turinys, t. y. duomenys, kurie privalo būti nurodomi privačių interesų deklaracijoje. 

Įstatyme numatyta imperatyvi pareiga pateikti informaciją apie narystę ar pareigas įmonėse, 

įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose 

(Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas), bei nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas, per kurį 

valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo patikslinti privačių interesų deklaraciją apie 

pasikeitusius arba naujai atsiradusius deklaruotinus duomenis (Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis). 

Helena Simonaitienė tapo Savivaldybės tarybos nare ir jos įgaliojimai prasidėjo 2015 m. 

balandžio 17 d. 2018 m. sausio 25 d. Helena Simonaitienė išrinkta Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos Tarybos pirmininke. Privačių interesų deklaracijoje Helena Simonaitienė 2018 m. 

balandžio 29 d. nurodė duomenis apie pareigas asociacijoje – Pasvalio rajono bendruomenių 

sąjungos Tarybos pirmininkas. 

Įstatymo, taip pat ir jo antrojo skirsnio „Privačių interesų deklaravimas“, nuostatos yra 

formalaus pobūdžio. Įstatymo nuostatų pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti faktą, kad 

valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, turėjęs pareigą veikti atitinkamu būdu, nagrinėjamuoju 

atveju – per 30 kalendorinių dienų patikslinti privačių interesų deklaraciją, šios prievolės nustatytais 

terminais nebuvo įvykdęs. Pabrėžtina, kad Įstatymo nenumatoma jokių išimčių dėl aplinkybių, 

kurioms esant deklaracijos pateikti, patikslinti ar papildyti nereikia. 

Atsižvelgdama į tai, Komisija daro išvadą, kad Helena Simonaitienė nesilaikė Įstatymo 

reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais patikslinti privačių interesų deklaraciją. 
 Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų 

Savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-227 „Dėl Etikos komisijos veiklos 

nuostatų patvirtinimo“ (Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-9 redakcija), 

32, 34.2, 39 ir 42 punktais, 

 

n u s p r e n d ė: 
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1) Pripažinti, kad Savivaldybės tarybos narė Helena Simonaitienė Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir laiku 

nepatikslinusi privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 7 

straipsnio 1 dalies nuostatas. 

2) Apie priimtą sprendimą informuoti Savivaldybės tarybos narę Heleną Simonaitienę, 

Antikorupcijos komisijos pirmininkę Neringą Trinskienę ir pirmininko pavaduotoją Alfonsą Puloką. 

3) Sprendimo kopiją pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 

4) Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.pasvalys.lt. 

5) Apie tyrimo rezultatus informuoti Savivaldybės tarybą. 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Komisijos pirmininkas       Vladas Linkevičius 

http://www.pasvalys.lt/

