
                 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ETIKOS KOMISIJA 

 

SPRENDIMAS  

DĖL  SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ARVYDO PETKAUS 

 

2019 m. spalio 18 d. Nr. EKS-3(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,  

įvertinusi viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją dėl Savivaldybės tarybos nario Arvydo 

Petkaus 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 Arvydas Petkus pažeidė/nepažeidė 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus valstybės politiko elgesio 

viešajame gyvenime principus.  

Nustatytos faktinės aplinkybės 

2019 m. rugsėjo 23 d. interneto svetainėje www.delfi.lt išspausdintas straipsnis 

,,Tvarkiečių problemos Šilalėje nesibaigia: savaitgalį neblaivus sukėlė avariją“ (nuoroda 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tvarkieciu-problemos-silaleje-nesibaigia-savaitgali-

neblaivus-sukele-avarija.d?id=82322217), o 2019 m. rugsėjo 24 d. Šilalės rajono laikraštyje 

,,Šilalės artojas“ buvo išspausdintas straipsnis ,,Girtas avariją sukėlęs tarybos narys atsidūrė 

areštinėje“. Laikraštyje ,,Šilalės artojas“ rašoma, kad ,,Incidentas užregistruotas rugsėjo 21-ąją 

Traksėdžio seniūnijos Kerbedžių kaime esančios kaimo turizmo sodybos kieme. Apie 20 val., 

atbulas važiuodamas automobiliu ,,Audi A8“, jo vairuotojas (gim. 1964 m.) atsitrenkė į kieme 

stovėjusį ,,BMW 530“. Iškvietus pareigūnus paaiškėjo, kad prie ,,Audi“ vairo sėdintis A. Petkus yra 

girtas – jam nustatytas net 2,29 prom. girtumas. Todėl jis buvo sulaikytas ir patalpintas į Tauragės 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) areštinę. Automobilis priverstinai nuvežtas į 

saugojimo aikštelę. Tauragės AVPK Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Greta 

Kęsminaitė ,,Šilalės artoją“ informavo, kad dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 

Baudžamojo kodekso 258
1
 str. 1 d. <...>“.   

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

Petkaus pateikti paaiškinimą. A. Petkus paaiškinimą Komisijai pateikė 2019 m. spalio 9 d. 
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Arvydo Petkaus paaiškinimas 

Arvydas Petkus paaiškinime nurodo, kad ,,informacija, pateikta žiniasklaidoje, yra 

klaidinga. Esu įsitikinęs, kad teismas mano kaltės neįrodys, todėl viešai pasirodžiusi informacija 

turės būti paneigta.“. 

Komisijos 2019 m. spalio 18 d. posėdyje Arvydas Petkus nedalyvavo, nors buvo 

kviečiamas. 

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:  

3 punkte nurodyta sąžiningumo principo sąvoka – pareigas eina sąžiningai ir laikosi 

aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų 

visuomenėje abejonę, priėmimą; 

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; 

6 punkte nurodyta pavyzdingumo principo sąvoka – deramai elgiasi visuomenėje, laikosi 

visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų. 

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 3, 5 ir 6 punktais, 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“, 21.3 papunkčiu,  

n u s p r e n d ė: 

1. Pripažinti, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys Arvydas Petkus pažeidė 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintus valstybės politikų 

elgesio principus – sąžiningumo, padorumo ir pavyzdingumo. 

2. Apie priimtą sprendimą informuoti Savivaldybės tarybos narį Arvydą Petkų. 

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/

