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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 251

straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės

rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus 2019 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. IBPS-S-551656 „Dėl

informacijos pateikimo“, į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr.

T1-225 „Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems

faktams ištirti“ sudarytos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 4 d. prašymą „Dėl išvados

pateikimo tarybai termino pratęsimo“, į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d.

sprendimu Nr. T1-225 „Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės

pateiktiems faktams ištirti“ sudarytos komisijos 2019 m. gruodžio 10 d. išvadą „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Teikimas pradėti

savivaldybės tarybos nario Arvydo Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“, Šilalės

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-225

„Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams

ištirti“ sudarytos komisijos 2019 m. gruodžio 10 d. išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos

narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos

nario Arvydo Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“ (pridedama).

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T1-225

„Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams

ištirti“ 1 punktu sudarytai komisijai ištirti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m.

rugsėjo 30 d. teikime „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario Arvydo Petkaus įgaliojimų

netekimo procedūrą“ išdėstytus faktus ir gavus iš teisėsaugos institucijos konstatuojamąją medžiagą

pateikti išvadas Šilalės rajono savivaldybės tarybai.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba

įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio   d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMU

NR. T1-225 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBOS NARIŲ GRUPĖS PATEIKTIEMS FAKTAMS IŠTIRTI“

SUDARYTA KOMISIJA

Šilalės rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GRUPĖS 2019 M.

RUGSĖJO 30 D. PATEIKTAME TEIKIME „TEIKIMAS PRADĖTI SAVIVALDYBĖS

TARYBOS NARIO ARVYDO PETKAUS ĮGALIOJIMŲ NETEKIMO PROCEDŪRĄ“

FAKTŲ IŠTYRIMO

2019-12-10

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-225 „Dėl

komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams ištirti“

sudaryta komisija, kuriai pavesta iki 2019 m. gruodžio 18 d. ištirti Tarybos narių grupės 2019 m.

rugsėjo 30 d. teikimuose pateiktus faktus.

2019 m. lapkričio 27 d. posėdžiavusi komisija nagrinėjo Tarybos narių grupės 2019 m.

rugsėjo 30 d. pateikto teikimo „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario Arvydo Petkaus

įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktus ir nutarė kreiptis į Tauragės apskrities Vyriausiąjį policijos

komisariatą su prašymu, kad būtų pateikta informacija apie priimtą sprendimą bei teikti prašymą

Šilalės rajono savivaldybės merui, kad būtų pratęstas išvados pateikimo Savivaldybės tarybai

terminas.

2019 m. gruodžio 5 d. iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono

policijos komisariato Veiklos skyriaus gautas 2019 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. IBPS-S-551656,

kuriuo informuojama, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje sprendimas nepriimtas ir tebevyksta

ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281-1 str. 1 d.

IŠVADA:

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir, negalėdama priimti galutinio sprendimo, Komisija

nusprendė:

1. Siūlyti Šilalės rajono savivaldybės tarybai 2019 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-

225 „Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams

ištirti“ sudarytai komisijai sustabdyti Tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T1-225 4 punktu

pavestą tyrimą, kol bus gautas galutinis sprendimas iš teisėsaugos institucijų, ir Komisija galės

išnagrinėti Tarybos narių grupės rugsėjo 30 d. teikime „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario

Arvydo Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ nurodytus faktus.

2. Siūlyti Šilalės rajono savivaldybės tarybai pakeisti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą Nr.

T1-225 ir 4 punktą išdėstyti taip: „4. Pavesti šio sprendimo 1 punktu sudarytai komisijai ištirti

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. teikimuose išdėstytus faktus

ir gavus iš teisėsaugos institucijos konstatuojamąją medžiagą, pateikti išvadas Savivaldybės

tarybai.“



____________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

DĖL PRITARIMO KOMISIJOS IŠVADAI „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBOS NARIŲ GRUPĖS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. PATEIKTAME TEIKIME

„TEIKIMAS PRADĖTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ARVYDO PETKAUS

ĮGALIOJIMŲ NETEKIMO PROCEDŪRĄ“ FAKTŲ IŠTYRIMO“

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Šilalės rajono savivaldybės taryba 2019 m.

spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-225 „Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos

narių grupės pateiktiems faktams ištirti“ sudarė Komisiją, kuriai pavesta iki 2019 m. gruodžio 18

d. ištirti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. teikimuose

išdėstytus faktus ir pateikti išvadas Savivaldybės tarybai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Projektas parengtas gavus Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Šilalės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus 2019 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. IBPS-S-

551656 „Dėl informacijos pateikimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d.

sprendimu Nr. T1-225 „Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės

pateiktiems faktams ištirti“ sudarytos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 4 d. prašymą „Dėl

išvados pateikimo tarybai termino pratęsimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio

18 d. sprendimu Nr. T1-225 „Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių

grupės pateiktiems faktams ištirti“ sudarytos komisijos 2019 m. gruodžio 10 d. išvadą „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Teikimas

pradėti savivaldybės tarybos nario Arvydo Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų

ištyrimo“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Priėmus šį sprendimą, bus pritarta išvadai dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių

grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. teikime „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario Arvydo

Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“ išdėstytų faktų bei pratęstas galutinės

išvados pateikimo Savivaldybės tarybai terminas.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nenumatoma.

Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė                                        Geda Kačinauskienė
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