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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 pranešėjo – Savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos pirmininko Alfonso
Puloko – 2017 m. balandžio 5 d. prašyme (toliau – Pranešimas) dėl Savivaldybės mero Gintauto
Gegužinsko 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 meras Gintautas Gegužinskas dalyvavo 2017 m.
kovo 31 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant klausimą dėl lėšų skyrimo iš
Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto
programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų
sportinės veiklos projektams finansuoti“ Krepšinio veteranų sporto klubui „Seniukai“ ir nuo šio
klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrų nenusišalino.
Pranešėjo teigimu, Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas yra Krepšinio veteranų
sporto klubo „Seniukai“ valdybos narys. Pranešėjo nuomone, Savivaldybės meras Gintautas
Gegužinskas nenusišalindamas nuo minėto klausimo svarstymo pažeidė Įstatymo nuostatas.
Komisija vertina, ar Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, galbūt spręsdamas
klausimus, susijusius su Krepšinio veteranų sporto klubu „Seniukai“, kurio valdybos narys galbūt
yra, nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų,
įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.
Nustatytos faktinės aplinkybės
1.
2011 m. balandžio 13 d. Gintautas Gegužinskas išrinktas Savivaldybės meru
(Savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 13 d. sprendimas Nr. T1-3). Kadencijos laikotarpis 20112015 metai.
2.
2014 m. rugsėjo 3 d. Gintautas Gegužinskas paskirtas (išrinktas) Krepšinio veteranų
sporto klubo „Seniukai“ (kodas 193284574, teisinė forma – asociacija) valdybos nariu (valdyba
įregistruota VĮ „Registrų centras“ 2014 m. gruodžio 30 d.) (VĮ Registrų centro 2017 m. gegužės 4 d.
duomenys). Kitų dokumentų, patvirtinančių ar paneigiančių šią aplinkybę, negauta. Krepšinio
veteranų sporto klubo „Seniukai“ įstatų (įregistruotų VĮ „Registrų centras“ 1996 m. rugsėjo 16 d.)
4.1 punkte nustatyta, kad klubo valdyba renkama metams, tačiau jokio Valdybos sudėties pakeitimo
nėra įregistruota.
3.
2015 m. balandžio 17 d. išrinktas Savivaldybės meras prisiekė naujai Savivaldybės
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tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.
4.
Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 31 d. posėdyje svarstė sprendimo projektą „Dėl
lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir
sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų
įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“, kuriuo buvo siūloma paskirstyti 77.000
(septyniasdešimt septyni tūkstančiai) Eur 12 (dvylikai) nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto
organizacijų, viešųjų įstaigų, tarp kurių ir Krepšinio veteranų sporto klubas „Seniukai“ (šiam
subjektui finansuoti siūloma lėšų suma 150 Eur). Savivaldybės taryba, apsvarsčiusi šį projektą,
priėmė sprendimą Nr. T1-77 „Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Sveikatos
apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno
kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“, kuriuo
Krepšinio veteranų sporto klubui „Seniukai“ finansavimas neskirtas.
5.
Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas 2017 m. kovo 31 d. posėdžio metu
nenusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo procedūrų.
Savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko paaiškinimas
Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas paaiškino, kad 2014 m. gruodžio 30 d.
Krepšinio veteranų sporto klubo „Seniukai“ įstatai buvo perregistruoti. Daro prielaidą, kad 2014 m.
rugsėjo 3 d. susirinkime sutiko būti valdybos nariu. Pažymėjo, kad nuo to pirmojo susirinkimo,
kuris vyko 2014 m. rugsėjo 3 d., nebuvo kviečiamas ir nedalyvavo nei viename Krepšinio veteranų
sporto klubo „Seniukai“ susirinkime. 2014 m., 2015 m., 2016 m. nusišalino nuo klausimų, susijusių
su Krepšinio veteranų sporto klubu „Seniukai“, svarstymo.
Nuo 2016 m. pabaigos jokioje Krepšinio veteranų sporto klubo „Seniukai“ veikloje
nedalyvauja. Tikėjosi, kad per šį laiką klubas išsirinko naują valdybą ir sėkmingai veikia toliau.
Pabrėžė, kad buvo giliai įsitikinęs, kad nedalyvavimas jokioje su šiuo klubu susijusioje veikloje, t.y.
nedalyvavimas susirinkimuose, priimant klubui sprendimus, nedalyvavimas treniruotėse, reiškia tai,
kad nėra nei šio klubo, nei šio klubo valdybos nariu.
Būtent dėl šios priežasties nedeklaravo narystės šiame klube, nenusišalino nuo sprendimo
priėmimo ir 2017 m. kovo 31 d. Savivaldybės tarybos posėdyje išreiškė savo nuomonę dėl minėto
klubo veiklos finansavimo.
Pabrėžė, kad neatsako už Krepšinio veteranų sporto klubo „Seniukai“ dokumentų, o būtent –
valdybos, kuri turėjo būti perrenkama kas metai, sudėties atnaujinimą VĮ „Registrų centras“,
tinkamą įforminimą, pateikimą valstybės institucijoms ir pan.
Teisinis veikos vertinimas ir motyvai
Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir
priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra
(Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
Interesų konflikto sąvoka yra apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje: „Interesų konfliktas situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą,
privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo
privačiais interesais“. Privatūs interesai apibrėžiami Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje: „Privatūs
interesai - asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar
neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas“.
Asmeninis suinteresuotumas apibrėžiamas kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens (ar jam
artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda ar kitas
panašaus pobūdžio interesas (Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis).
Įstatymas nustato nusišalinimo tvarką ir draudimą asmeniui, dirbančiam valstybinėje
tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie
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sukelia interesų konfliktą (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Prieš pradedant tokio sprendimo
rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis
valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą
atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios narys jis yra, ir asmenis, kurie
kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti
apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą
(Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis). Įstatyme nustatyta, kad nusišalinti privaloma ne tik nuo klausimo
rengimo ar svarstymo, bet ir nuo sprendimo priėmimo procedūrų, o nusišalinimas turi būti
išreiškiamas aktyviais, aiškiais ir nedviprasmiškais veiksmais.
Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte imperatyviai nustatyta pareiga valstybinėje tarnyboje
dirbančiam asmeniui nurodyti savo (ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio) narystę ir pareigas
įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose.
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės
13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“ (Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija (su
visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas), 57 punkte nustatyta, kad Savivaldybės tarybos
narys privalo Reglamento nustatyta tvarka nusišalinti nuo balsavimo, kai sprendžiami su juo ar jo
šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba kai jo
dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą.
Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatyti valstybės
politikų elgesio principai, kuriais valstybės politikas vadovaujasi viešajame gyvenime: pagarba
žmogui ir valstybei - laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis (1 punktas);
sąžiningumas - pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų,
galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą (3 punktas); skaidrumas
ir viešumas - nekelia abejonių dėl sąžiningumo priimdamas sprendimus, taip pat pateikia
visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikosi atvirumo ir viešumo, išskyrus
įstatymų nustatytus atvejus, ribojančius informacijos atskleidimą, deklaruoja savo privačius
interesus (4 punktas); nesavanaudiškumas - tarnauja valstybei ir visuomenės interesams, vengia
tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, jiems iškilus, imasi visų reikiamų priemonių,
kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės interesus (7 punktas).
Paminėtina, kad 2017 m. balandžio 27 d. Savivaldybės tarybos posėdžio metu G.
Gegužinskas pagarsino ir pateikė prašymą nelaikyti jo Krepšinio veteranų sporto klubo „Seniukai“
nariu.
Komisija, vadovaudamasi 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 ir 42 punktais,
n u s p r e n d ė:
1) Rekomenduoti Savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui suderinti savo elgesį su
Valstybės politikų elgesio kodekse ir Savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės
aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ir reikalavimais, t.y. arba tinkamai išstoti iš
Krepšinio veteranų sporto klubo „Seniukai“ įstatuose nustatyta tvarka, arba patikslinti Privačių
interesų deklaraciją, nurodant narystę šioje asociacijoje, ir tokiu atveju - ateityje teisės aktų
nustatyta tvarka nusišalinti sprendžiant su Krepšinio veteranų sporto klubu „Seniukai“ susijusius
klausimus.
2) Apie priimtą sprendimą informuoti Savivaldybės merą Gintautą Gegužinską ir
Savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos pirmininką 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.
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Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos
teisenos nustatyta tvarka ir terminais.
Komisijos pirmininkas

Respublikos

administracinių
Vladas Linkevičius

bylų

