
 

 

 

 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

ETIKOS KOMISIJA  

SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IGORIO MALINAUSKO  

 

2019-09-04 Nr. TE-2 

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 nario Igorio Malinausko 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 narys Igoris Malinauskas 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“ išsakė teiginius: „<...> (VšĮ Pasvalio ligoninė pastato) stogo 

darbai buvo atlikti labai nekokybiškai <...>“, „<...> iš pradžių padarom darbus, po to prašom 

pinigų už darbus, kad turėjo būti surengtas konkursas, kad turėjo būti surašytas atiliktų darbų aktas 

<...>“, „<...> (VšĮ Pasvalio ligoninės pastato) stogo darbai nevykdyti pagal taisykles<...>“, kurie 

VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo vertinimu neatitinka tikrovės. Nurodyta, kad 

Savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami internetu, todėl tokia informacija klaidina visuomenę. 

Paminėta, kad Savivaldybės tarybos nariui Igoriui Malinauskui, neturinčiam atestato vykdyti 

statybos priežiūros darbus, nederėtų viešai vertinti atliktų statybos darbų kokybės. Taip pat 

pažymėta, kad Savivaldybės tarybos narys pirmiausia turėtų surinkti visą su tam tikru klausimu 

susijusią informaciją ir tik tada ją vertinti Savivaldybės tarybos posėdžio metu. 

Komisija vertina, ar Savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas Savivaldybės tarybos 

2019 m. birželio 26 d. posėdžio metu skleisdamas (galimai) neatitinkančią tikrovės bei klaidinančią 

informaciją apie (galimai) netinkamą VšĮ Pasvalio ligoninės pastato stogo remonto darbų pirkimą, 

finansavimą, atlikimą ir esamą jo būklę pažeidė (nepažeidė) Lietuvos Respublikos valstybės 

politikų elgesio kodekse (toliau – Kodeksas) įtvirtintus valstybės politiko elgesio viešajame 

gyvenime principus. 

 

Nustatytos faktinės aplinkybės 

 

1. Savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas 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. Pasisakydamas aukščiau nurodytu klausimu pateikė teiginius: „<...> (VšĮ Pasvalio 
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ligoninė pastato) stogo darbai buvo atlikti labai nekokybiškai <...>“, „<...> iš pradžių padarom 

darbus, po to prašom pinigų už darbus, kad turėjo būti surengtas konkursas, kad turėjo būti 

surašytas atiliktų darbų aktas <...>“, „<...> (VšĮ Pasvalio ligoninės pastato) stogo darbai nevykdyti 

pagal taisykles<...>“. 

3. VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas Rolandas Rastauskas nurodė, kad: 

 pastato stogo remonto darbai atlikti kokybiškai. Šią aplinkybę patvirtina 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos 2019 m. liepos 3 d. 

sudarytas VšĮ Pasvalio ligoninės pastato atliktų stogo remonto darbų kokybės įvertinimo (apžiūros) 

aktas Nr. ASI-358; 

 dėl finansavimo nurodytiems darbams skyrimo kreiptasi į Savivaldybės merą laiku. 

Šią aplinkybę patvirtinta VšĮ Pasvalio ligoninės 2019 m. sausio 21 d. raštas Nr. R3-37 „Dėl VšĮ 

Pasvalio ligoninės stogo dangos ir vamzdynų keitimo“; 

 VšĮ Pasvalio ligoninės stogo remonto darbai įsigyti laikantis teisės aktų reikalavimų, 

t. y. pagal visas privalomas taisykles. 

 

Savivaldybės nario Igorio Malinausko paaiškinimas 

 

Savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas savo paaiškinime (Etikos komisijos gautame 

2019 m. rugpjūčio 26 d., gavimo žyma Nr. TP-21) nurodo, kad Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 

reikalų komitete svarstant sprendimo projektą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“ bei iškilus atitinkamiems klausimams, kreipėsi į Savivaldybės 

administraciją dėl papildomų dokumentų gavimo. Gautų dokumentų įforminimas jam, t. y. 

Savivaldybės tarybos nariui Igoriui Malinauskui, sukėlė dar daugiau klausimų. Dėl šios priežasties 

nuvyko į VšĮ Pasvalio ligoninę ir kartu su šioje įstaigoje dirbančiu darbuotoju apžiūrėjo VšĮ 

Pasvalio ligoninės pastato stogą. Atliktų darbų defektai užfiksuoti nuotraukose. Dėl atliktų darbų 

nurodytame objekte apimties, jų kokybės kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą. Savo pasisakymus 

vertina kaip nuomonės išsakymą. Mano, kad Savivaldybės tarybos narys turi teisę savarankiškai 

domėtis tinkamu Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymu. Nesutinka, kad, išsakydamas savo 

nuomonę ir įtarimus (dėl kurių kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą), pažeidė teisės aktų 

reikalavimus. 

Savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas, teikdamas paaiškinimus Etikos komisijos 

2019 m. rugsėjo 4 d. posėdžio metu, dar kartą nurodė, kad prieš išsakydamas savo nuomonę ar 

įtarimus Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. 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“ buvo net 2 (du) kartus nuvykęs į VšĮ 

Pasvalio ligoninę ir apžiūrėjo atliktų stogo remonto darbų kokybę. Akcentavo, kad yra įsitikinęs 

savo nuomonės teisingumu. Pažymėjo, kad net VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo 

nurodytame pastato atliktų stogo remonto darbų kokybės įvertinimo (apžiūros) akte užfiksuoti tam 

tikri atliktų darbų defektai. 

 

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. 

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“. 
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta pareiga savivaldybės tarybos 

nariams dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose ir nustatyta teisė pasisakyti posėdžiuose 

svarstomais klausimais. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas 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“ išsakė savo nuomonę, t. y. asmeninį atitinkamos situacijos 

vertinimą, remdamasis jo paties surinktais duomenimis. 

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 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, 34.1, 37, 39, 42 ir 

43 punktais,  

n u s p r e n d ė: 

 

1. Savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas nepažeidė Valstybės politikų elgesio 

kodekse nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų. 

2. Apie priimtą sprendimą informuoti Savivaldybės tarybos narį Igorį Malinauską 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/

