
                 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ETIKOS KOMISIJA 

 

SPRENDIMAS  

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ROLANDO TOLEIKIO 

 

2019 m. spalio 18 d. Nr. EKS-2(1.16) 

Šilalė 
 

Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Etikos komisija (toliau – Komisija): 

pirmininkė Loreta Kalnikaitė, nariai: Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Violeta Kasnauskaitė, 

Raimundas Vaitiekus. 

dalyvaujant Komisijos sekretorei Vilmai Kuzminskaitei, Savivaldybės tarybos nariui 

Rolandui Toleikiui, 

įvertinusi viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją dėl Savivaldybės tarybos nario Rolando 

Toleikio elgesio nurodytas aplinkybes ir kitą tyrimo metu surinktą informaciją, nustatė: 

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas 

 

Komisija išanalizavusi viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją ir vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos 3 punktu,  

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 7 straipsnio 

1 dalies 2 punktu, Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos darbo reglamento, patvirtinto Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-190 ,,Dėl Šilalės rajono 

savivaldybės Etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“, 7.2 papunkčiu nusprendė pradėti 

tyrimą ir įvertinti ar Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys Rolandas Toleikis pažeidė/nepažeidė 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus valstybės politiko elgesio 

viešajame gyvenime principus.  

Nustatytos faktinės aplinkybės 

2019 m. rugsėjo 20 d. Šilalės rajono laikraštyje ,,Šilalės artojas“ buvo išspausdintas 

straipsnis ,,Sąžiningiausia tvarką pradėti nuo savęs“. Laikraštyje ,,Šilalės artojas“ rašoma, kad ,, 

Šilalės artojo“ redakcija jau ne pirmą kartą sulaukė informacijos, jog valdančiajai daugumai 

priklausantis Tarybos narys ,,tvarkietis“ Rolandas Toleikis į tarybos posėdžius atvažiuoja tarnybiniu 

transportu – UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ automobiliu. Ne išimtis buvo ir praėjęs pirmadienis, kai 

tarybos nariai posėdžiavo prieš šiandien vykstantį tarybos posėdį. Tiesa, kelis kartus anksčiau vietos 

politikas, dirbantis šilumą tiekiančioje įmonėje į savivaldybės kiemą įsukdavo krovininiu 

,,Volkswagenu“, o pirmadienį iš Kvėdarnos atriedėjo ryškiaspalviu autobusiuku, pažymėtu įmonės 

logotipu. Tačiau kuo remiantis Rolandas Toleikis naudojasi tarnybiniu transportu tuomet, kai 

neatlieka tiesioginių savo pareigų? <...>.“.    

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Komisija 2019 m. spalio 3 d. pranešimu paprašė Rolando 

Toleikio pateikti paaiškinimą. R. Toleikis paaiškinimą Komisijai pateikė 2019 m. spalio 10 d. 

Rolando Toleikio paaiškinimas 

Rolandas Toleikis paaiškinime nurodo, kad ,,2019 m. rugsėjo 20 d. laikraštyje pateikta 

informacija yra netiksli. Bendrovės transportą naudoju pagal 2015-11-02 UAB ,,Šilalės šilumos 
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tinklai“ direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-61 patvirtintą ,,UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ tarnybinių 

lengvųjų automobilių ir kitų transporto priemonių naudojimo ir eksploatavimo tvarką“. Į Šilalės 

rajono savivaldybės kiemą su tarnybiniu transportu užsuku vykdydamas savo tarnybines arba su 

įmonės veikla susijusias pareigas. Straipsnyje paminėtas pirmadienis taip pat ne išimtis. Kadangi  

minėtą pirmadienį sutapo Finansų komiteto posėdžio laikas, vadovaudamasis protingumo ir 

racionalumo principu, sudalyvavau šiame posėdyje. Beje į savivaldybės kiemą atriedėjau ne iš 

Kvėdarnos, o iš bendrovės posėdžio, kuris vyko Šilalėje, bendrovės kontoros patalpose. 

Į tarybos ar kitus posėdžius atvažiuoju savo nuosavu transportu.“. 

Komisijos 2019 m. spalio 18 d. posėdyje R. Toleikis išsamiai išdėstė ir patikslino 

Komisijai pateiktame paaiškinime nurodomas aplinkybes bei atsakė į Komisijos narių klausimus. 

Teisinis veiklos 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 pastraipos 5 punkte nurodyta padorumo principo sąvoka – 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 jos. 

Valstybės politikas atsako už savo elgesį viešajame gyvenime (Kodekso 4 straipsnio 1 

pastraipos 9 punktas). Kodekso 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžta viešojo gyvenimo sąvoka – valstybės 

politikos politinėje veikla, taip pat valstybės politiko elgesys, nesusijęs su jo privačiu gyvenimu.  

  Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 1 

pastraipos 5 punktu, Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos darbo reglamento, patvirtinto 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-190 ,,Dėl Šilalės 

rajono savivaldybės Etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“, 21.4 papunkčiu,  

n u s p r e n d ė: 

1. Rekomenduoti Savivaldybės tarybos nariui Rolandui Toleikiui suderinti savo elgesį su 

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

2. Apie priimtą sprendimą informuoti Savivaldybės tarybos narį Rolandą Toleikį. 

3. Sprendimo kopiją pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 

4. Sprendimą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės 

politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos. 

 

 

Komisijos pirmininkė               Loreta Kalnikaitė                                                                                            

http://www.silale.lt/

