
 

 

 

 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

ETIKOS KOMISIJA  

SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS NIJOLĖS MATULIENĖS  

 

2019-09-04 Nr. TE-1 

Pasvalys 

 

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

Komisija): pirmininkas Vladas Linkevičius, nariai: Janina Katauskienė, Gražina Paškevičienė, 

Antanas Kairys, Gediminas Žardeckas, Vitalija Velmunskienė, Rimas Želvys, 

dalyvaujant Komisijos sekretorei Jurgitai Karčiauskienei, VšĮ Pasvalio ligoninės 

vyriausiajam gydytojui Rolandui Rastauskui, Savivaldybės tarybos nariui Igoriui Malinauskui, 

įvertinusi pranešėjo – VšĮ Pasvalio ligoninės 2019 m. liepos 17 d. rašte Nr. R3-389 „Dėl 

neatsakingai skleidžiamos informacijos Savivaldybės tarybos posėdžio metu“ (Etikos komisijos 

gautame 2019 m. rugpjūčio 12 d., gavimo žyma Nr. TP-16) (toliau – Pranešimas) dėl Savivaldybės 

tarybos narės Nijolės Matulienės elgesio 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 Nijolė Matulienė 2019 m. birželio 26 d. 

vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ pateikė teiginius: „<...> dėl kiauro (VšĮ Pasvalio ligoninės) 

stogo „vėl aparatai negestų“, kad „bėga vanduo ant aparatų ir gydytojai negali dirbti“<...>“, 

kurie VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo vertinimu yra melagingi, „<...> nes dėl kiauro 

stogo nebuvo sugedęs nei vienas aparatas, todėl gydytojai visuomet galėjo netrukdomai dirbti 

<...>“. Paminėta, kad Savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami internetu, todėl tokia 

informacija klaidina visuomenę. Taip pat nurodyta, kad Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos 

apsaugos komiteto posėdžio, vykusio 2019 m. liepos 16 d., metu Nijolė Matulienė neatsakė, iš kur 

gauta klaidinanti informacija.  

Komisija vertina, ar Savivaldybės tarybos narė Nijolė Matulienė Savivaldybės tarybos 2019 

m. birželio 26 d. posėdžio metu skleisdama (galimai) melagingą informaciją apie (galimai) 

netinkamą VšĮ Pasvalio ligoninės pastato stogo būklę ir tai (galimai) sukėlusias neigiamas 

pasekmes pažeidė (nepažeidė) Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse (toliau – 

Kodeksas) įtvirtintus valstybės politiko elgesio viešajame gyvenime principus. 

 

Nustatytos faktinės aplinkybės 

 

1. Savivaldybės tarybos narė Nijolė Matulienė dalyvavo Savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 26 d. posėdyje, kurio metu pasisakė svarstant klausimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2. Pasisakydama aukščiau nurodytu klausimu pateikė teiginius: „<...> dėl kiauro (VšĮ 

Pasvalio ligoninės) stogo „vėl aparatai negestų“, kad „bėga vanduo ant aparatų ir gydytojai negali 

dirbti“<...>“. 

3. VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas Rolandas Rastauskas nurodė, kad 
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anksčiau dėl netinkamos įstaigos stogo būklės esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms 

vanduo bėgo į patalpas, tačiau ne ant inventoriaus, t. y. įrangos, ir dėl Savivaldybės tarybos narės 

Nijolės Matulienės nurodytų priežasčių tikrai nebuvo sugedęs nei vienas aparatas. Tokie faktai nėra 

fiksuoti įstaigoje. 

Savivaldybės narės Nijolės Matulienės paaiškinimas 

 

Savivaldybės tarybos narė Nijolė Matulienė savo paaiškinime (gautas Etikos komisijoje 

2019 m. rugpjūčio 26 d., gavimo žyma Nr. TP-22) neneigia Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 

26 d. posėdžio metu pasakiusi aukščiau įvardintus teiginius.  

Savo pasisakymą vertina kaip informacijos, gautos rinkėjų priėmimo metu, komentavimą. 

Nurodo, kad tai yra jos nuomonė, o ne faktų konstatavimas. 

Primena, kad Savivaldybės tarybos narys turi teisę pasisakyti Savivaldybės tarybos posėdžių 

metu ir išsakyti gyventojų nuogąstavimus bei juos komentuoti. 

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai 

 

Kodekso 4 straipsnyje įtvirtinti valstybės politikų elgesio principai, kuriais valstybės 

politikas turi vadovautis viešajame gyvenime: 1) pagarba žmogui ir valstybei; 2) teisingumas; 3) 

sąžiningumas; 4) skaidrumas ir viešumas; 5) padorumas; 6) pavyzdingumas; 7) nesavanaudiškumas; 

8) nešališkumas; 9) atsakomybė. 

Minėto straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta padorumo sąvoka – valstybės politikas elgiasi 

deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, 

kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, 

gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jo. 

Valstybės politikas atsako už savo elgesį viešajame gyvenime (Kodekso 4 straipsnio 9 

punktas). Kodekso 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžta viešojo gyvenimo sąvoka: „valstybės politiko 

politinė veikla, taip pat valstybės politiko elgesys, nesusijęs su jo privačiu gyvenimu“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės tarybos narė Nijolė Matulienė Savivaldybės tarybos 

2019 m. birželio 26 d. posėdžio metu svarstant klausimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo“ pateikė nepatikrintus, kaip nustatyta – neatitinkančius tikrovės, teiginius 

apie netinkamą VšĮ Pasvalio ligoninės pastato stogo būklę ir tai sukėlusias neigiamas pasekmes. 

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 

straipsnio 5 punktu, 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 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, 34.3, 39, 42 ir 43 punktais,  

n u s p r e n d ė: 

 

1. Rekomenduoti Savivaldybės tarybos narei Nijolei Matulienei suderinti savo elgesį su 

Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytu valstybės politiko elgesio principu – padorumas. 

2. Apie priimtą sprendimą informuoti Savivaldybės tarybos narę Nijolę Matulienę ir VšĮ 

Pasvalio ligoninės vyriausiąjį gydytoją Rolandą Rastauską. 

3. Sprendimo kopiją pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 

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

5. Apie tyrimo rezultatus informuoti Savivaldybės tarybą. 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

nustatyta tvarka ir terminais. 

 

Komisijos pirmininkas       Vladas Linkevičius 

http://www.pasvalys.lt/

