ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022 m. sausio 31 d. Nr. VI.TP–1
Elektrėnai
Posėdis įvyko 2022 m. sausio 26 d. 10.00–12.40 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku
elektroninėmis ryšių priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Vaitukaitis, Elektrėnų savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Vaida Davidavičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėja.
Posėdyje dalyvavo: Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis, Jūratė Balčiūnaitė, Dovydas
Bliujus, Dmitrij Burkoj, Raimondas Ivaškevičius, Gediminas Jachimavičius, Gintaras Jančiauskas,
Kęstutis Jasukaitis, Viktorija Juknevičienė, Audrius Jurgelevičius, Ramūnas Kartenis, Arūnas
Kulboka, Virgilijus Pruskas, Vaidas Ratkevičius, Romas Sugintas, Arūnas Ščerbavičius, Audrius
Valaiša, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Gediminas Zagorskis.
Posėdyje nedalyvavo Lina Ališauskienė.
Posėdis buvo tiesiogiai transliuojamas Savivaldybės interneto svetainėje, daromi vaizdo ir
garso įrašai. Garso įrašas saugomas Tarybos ir mero sekretoriate, o vaizdo įrašas – Savivaldybės
interneto svetainės Tarybos skiltyje.
Posėdžio pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis informavo, kad balsavimas vyks elektroninėje
balsavimo sistemoje, kurios nuoroda (https://ebalsavimas.vilnius.lt/) išsiųsta tarybos nariams
elektroniniu paštu, taip pat paprašė tarybos narių prisijungti prie elektroninės balsavimo sistemos ir
registruotis kvorumui.
Užsiregistravo 22 tarybos nariai.
Kvorumas yra.
Kęstutis Vaitukaitis pristatė posėdžio darbotvarkę su 1 papildomu klausimu „Dėl Elektrėnų
savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos programos patvirtinimo“ ir paklausė, ar
yra pasiūlymų dėl darbotvarkės. Pasiūlymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis pateikė balsuoti posėdžio darbotvarkę.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 21, „prieš“ – 0 , „susilaikė“ – 0.
Romas Sugintas paprašė įskaityti balsą „už“.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 22, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimas apie 2021 metų tarybos
sprendimų vykdymą.
2. (2.1.) Dėl Elektrėnų savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
3. (2.2.) Dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijos suteikimo UAB Elektrėnų autobusų parkui.
4. (2.3.) Dėl skolos pripažinimo beviltiška.
5. (2.4.) Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. V.TS-243
„Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
6. (2.5.) Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. VI.TS177 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir
dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių
pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
7. (2.6.) Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. V.TS-170
„Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo.
8. (2.7.) Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo koncepcijai.
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9. (2.8.) Dėl sutikimo įkeisti valstybinio žemės sklypo Sabališkių g. 1D Elektrėnuose nuomos
teisę.
10. (2.9.) Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-55
„Dėl 2021-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 5.2. punkto dalinio pakeitimo“ pakeitimo.
11. (2.10.) Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo.
12. (2.11.) Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos
patvirtinimo.
13. (2.12.) Dėl pritarimo projekto „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Elektrėnų
savivaldybėje“ įgyvendinimui.
14. (2.13.) Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. V.TS260 „Dėl Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą nuostatų ir Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
15. (1 pap. kl.) Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos
programos patvirtinimo.
16. Informacija, paklausimai.
1. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimas apie 2021 metų tarybos
sprendimų vykdymą.
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pristatė informaciją
apie 2021 metų tarybos sprendimų vykdymą.
Pastaba. Prisijungė Dmitrij Burkoj.
2. SVARSTYTA. (2.1.) Elektrėnų savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimas.
Pranešėja Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pristatė
tarybos sprendimo projektą.
Klausimą uždavė Gediminas Jachimavičius, Vaidas Ratkevičius.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas bendru
sutarimu pritarė tarybos sprendimo projektui.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas balsuodamas
pritarė tarybos sprendimo projektui (balsavimo rezultatai: „už“ – 10, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0).
Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Balčiūnaitė: Kontrolės komitetas balsuodamas pritarė
tarybos sprendimo projektui (balsavimo rezultatai: „už“ – 7, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1).
Kalbėjo Audrius Jurgelevičius, Vaidas Ratkevičius, Gintaras Jančiauskas, Arūnas
Ščerbavičius, Kęstutis Vaitukaitis.
Pastaba. Prisijungė Jūratė Balčiūnaitė.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 19, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 3.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-1).
Pastaba. Audriaus Jurgelevičiaus replika po balsavimo. Kęstutis Vaitukaitis padėkojo
strateginio plano rengėjams už darbą.
3. SVARSTYTA. (2.2.) Finansinės nuomos (lizingo) garantijos suteikimas UAB Elektrėnų
autobusų parkui.
Pranešėja Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pristatė
tarybos sprendimo projektą.
Klausimą uždavė Arūnas Ščerbavičius.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Balčiūnaitė: Kontrolės komitetas bendru sutarimu pritarė
tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
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Balsavimo rezultatai: „už“ – 23, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-2).
4. SVARSTYTA. (2.3.) Skolos pripažinimas beviltiška.
Pranešėja Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pristatė
tikslinamąjį tarybos sprendimo projektą.
Klausimą uždavė Dmitrij Burkoj.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 24, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-3).
5. SVARSTYTA. (2.4.) Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr.
V.TS-243 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja laikinai einanti Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pareigas Indrė
Pranckevičiūtė pristatė tarybos sprendimo projektą.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas bendru
sutarimu pritarė tarybos sprendimo projektui.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Balčiūnaitė: Kontrolės komitetas bendru sutarimu pritarė
tarybos sprendimo projektui (balsavimo rezultatai: „už“ – 6, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 2).
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 24, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-4).
6. SVARSTYTA. (2.5.) Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo
Nr. VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų,
skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų
pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys pristatė tikslinamąjį
tarybos sprendimo projektą.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas bendru
sutarimu pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 23, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-5).
7. SVARSTYTA. (2.6.) Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo
Nr. V.TS-170 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo laiko
suderinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys pristatė tarybos
sprendimo projektą.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas bendru
sutarimu pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 24, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-6).
8. SVARSTYTA. (2.7.) Pritarimas Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano
pakeitimo koncepcijai.
Pranešėjas Architektūros ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius
pristatė tarybos sprendimo projektą.
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Klausimą uždavė Jūratė Balčiūnaitė, Vytautas Vėželis, Audrius Jurgelevičius.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas bendru
sutarimu pritarė tarybos sprendimo projektui.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas balsuodamas
pritarė tarybos sprendimo projektui (balsavimo rezultatai: „už“ – 6, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 5).
Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Balčiūnaitė: Kontrolės komitetas balsuodamas pritarė
tarybos sprendimo projektui (balsavimo rezultatai: „už“ – 6, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 2).
Kalbėjo Algimantas Adomaitis, Viktorija Juknevičienė, Audrius Jurgelevičius, Virgilijus
Pruskas, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Kęstutis Vaitukaitis.
Kęstutis Vaitukaitis paaiškino, kad painiojami du dalykai: bendrasis planas su vietovių
teritorijų ribomis, kurių svarstymas prasidėjo praeitais metais. Jis užtikrino ir tą pasakė per susitikimą
su gyventojais, kad viskas priklausys nuo gyventojų nuomonės. Nuomonė jau yra pareikšta bei
įvertinta ir tarybai bus pateikti sprendimai. Tikrai keisis kai kurių kaimų bei Elektrėnų ir Vievio
miestų ribos, kurios eina per namus, sklypus, bet didelių pakeitimų, kurie buvo numatyti pradžioje,
tikrai nebus. Atsižvelgta į gyventojų nuomonę, kuri buvo išreikšta per gyventojų susitikimą.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 17, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 7.
NUTARTA. Priimti sprendimą su pakeitimais (VI.TS-7).
9. SVARSTYTA. (2.8.) Sutikimas įkeisti valstybinio žemės sklypo Sabališkių g. 1D
Elektrėnuose nuomos teisę.
Pranešėjas Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius pristatė
tarybos sprendimo projektą.
Klausimą uždavė Arūnas Ščerbavičius.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 23 , „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-8).
Pastaba. Prisijungė uždarosios akcinės bendrovės direktorius Valdas Mickus.
10. SVARSTYTA. (2.9.) Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo
Nr. TS-55 „Dėl 2021-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 5.2. punkto dalinio pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėjas Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius pristatė
tarybos sprendimo projektą.
Klausimus uždavė Jūratė Balčiūnaitė, Vaidas Ratkevičius, Arūnas Ščerbavičius, Viktoras
Valiušis.
Į klausimus atsakė uždarosios akcinės bendrovės direktorius Valdas Mickus.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kalbėjo Kęstutis Vaitukaitis.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 19, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 4.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-9).
11. SVARSTYTA. (2.10.) Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 m. ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė pristatė tarybos sprendimo
projektą.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas pasiūlė
parengti naują sprendimo projektą ir teikti tarybai.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
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Balsavimo rezultatai: „už“ – 23, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-10).
12. SVARSTYTA. (2.11.) Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020
metų ataskaitos patvirtinimas.
Pranešėja Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė
Julė Ramanauskaitė pristatė tarybos sprendimo projektą.
Klausimus uždavė vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Valiušis: Socialinių reikalų komitetas pasiūlė
parengti naują sprendimo projektą ir teikti tarybai.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 23, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-11).
13. SVARSTYTA. (2.12.) Pritarimas projekto „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių
įsigijimas Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui.
Pranešėja Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė
pristatė tarybos sprendimo projektą.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas bendru sutarimu
pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kalbėjo Arūnas Ščerbavičius.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 22, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-12).
14. SVARSTYTA. (2.13.) Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. V.TS-260 „Dėl Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimas.
Pastaba. Kęstutis Jasukaitis ir Vaidas Ratkevičius informavo, kad nori nusišalinti nuo
klausimo svarstymo. Kęstutis Vaitukaitis paklausė tarybos narių, ar galima nusišalinimą priimti
bendru sutarimu. Bendru sutarimu pritarta. Dėl galimo interesų konflikto nuo klausimo svarstymo
nusišalino Kęstutis Jasukaitis ir Vaidas Ratkevičius ir išjungė garsą bei vaizdą.
Pranešėjas uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius
Ričardas Leckas pristatė tarybos sprendimo projektą.
Klausimus uždavė Algimantas Adomaitis, Audrius Jurgelevičius.
Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Pruskas: Ūkio reikalų komitetas balsuodamas
pritarė tarybos sprendimo projektui (balsavimo rezultatai: „už“ – 6, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 5).
Kalbėjo Algimantas Adomaitis, Gediminas Jachimavičius, Audrius Jurgelevičius, Virgilijus
Pruskas, Romas Sugintas, Arūnas Ščerbavičius, Viktoras Valiušis.
Viktorija Juknevičienė pateikė pasiūlymą kainas padidinti ne daugiau kaip 10 procentų nuo
bendros sumos ir išdėstyti proporcingai pagal pateiktus punktus.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 13, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – 8.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-13).
Pastaba. Po balsavimo kalbėjo Audrius Jurgelevičius ir Ričardas Leckas.
Pastaba. Prisijungė Kęstutis Jasukaitis ir Vaidas Ratkevičius.
Pastaba. Atsijungė Jūratė Balčiūnaitė.
SVARSTYTA. (1 pap. kl.) Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos
programos patvirtinimas.
Pranešėjas Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Virgilijus Pruskas pristatė tarybos sprendimo
projektą.
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Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Pruskas: Kontrolės komitetas bendru
sutarimu pritarė tarybos sprendimo projektui.
Kęstutis Vaitukaitis pateikė tarybos sprendimo projektą balsuoti.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 21, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 2.
NUTARTA. Priimti sprendimą (VI.TS-14).
Informacija, paklausimai.
Audrius Jurgelevičius ir Vaidas Ratkevičius kalbėjo apie šviesoforo, esančio Šviesos gatvėje
Elektrėnuose, naudą (reikalingumą).
Kęstutis Vaitukaitis supažindino tarybos narius su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2021 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. KS-344 „Dėl Jūratės Balčiūnaitės“, perskaitydamas rezoliucinę
dalį:
„Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 30
straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi,
n u s p r e n d ė:
1. Pripažinti, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos narė Jūratė Balčiūnaitė, Elektrėnų
savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos vardu 2021 m. birželio 15 d. raštu šios savivaldybės
tarybai pateikdama Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Nevyriausybinių
organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo pakeitimo“ ir jį
lydinčiuosius dokumentus (aiškinamąjį raštą, Tarybos sprendimo projekto lyginamąjį variantą),
atstovavo Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos interesams ir tokia veika pažeidė
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.
2. Pripažinti, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos narė Jūratė Balčiūnaitė šios savivaldybės
tarybos Socialinių reikalų komiteto 2021 m. birželio 22 d. posėdyje, Ūkio reikalų komiteto 2021 m.
birželio 25 d. posėdyje ir tarybos 2021 m. birželio 30 d. posėdyje atstovavo Elektrėnų savivaldybėje
veikiančių NVO asociacijos interesams ir tokia veika pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.
3. Siūlyti Elektrėnų savivaldybės merui atkreipti tarybos narių dėmesį į pareigą laikytis
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytų
atstovavimo apribojimų.
4. Sprendimo kopiją išsiųsti Elektrėnų savivaldybės tarybos narei Jūratei Balčiūnaitei ir
savivaldybės merui.
5. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.vtek.lt“.
Gintaras Jančiauskas, atsižvelgdamas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą,
siūlė artimiausiu laiku kvestionuoti Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Nevyriausybinių
organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo pakeitimo“.
Posėdžio pirmininkas

Kęstutis Vaitukaitis

Posėdžio sekretorė

Vaida Davidavičienė

