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DĖL JUOZO ŠLEPEČIO IR ROMO REMĖZOS
2014 m. vasario 20 d. Nr. TK-16-2
Plungė

Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija) – pirmininkas Mykolas Pronckus, nariai: Marytė
Mažonienė, Audrius Misiūnas, Liucijus Paulauskas, Irena Nekrašienė ir Danutė Šatkuvienė – įvertinusi Savivaldybės mero
Albino Klimo prašymą išnagrinėti, ar Savivaldybės tarybos nariai Juozas Šlepetis ir Romas Remėza nepažeidė Plungės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 117 ir 211.1 punktų reikalavimų 2013 m. gruodžio 19 d. vykusio Savivaldybės
tarybos 31 posėdžio metu,
nustatė
Pareiškimo esmė
Savivaldybės mero Albino Klimo kreipimesi išdėstyta, kad Juozas Šlepetis 2013 m. gruodžio 10 d. Vietos ūkio ir
ekologijos komiteto posėdžio metu buvo išrinktas minėto Komiteto pirmininku, todėl 2013 m. gruodžio 19 d. vykusio
Savivaldybės tarybos 31 posėdžio metu turėjo pristatyti Savivaldybės tarybai sprendimo projektus šio Komiteto apsvarstytais
klausimais, bet pasakęs, jog to nedarys, pasišalino iš posėdžio. Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininko pavaduotojas
Romas Remėza, nepaaiškinęs priežasties, posėdį jau buvo palikęs anksčiau.
Prašoma išnagrinėti, ar Savivaldybės tarybos nariai Juozas Šlepetis ir Romas Remėza šiais veiksmais nepažeidė Plungės
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 117 ir 211.1 punktų reikalavimų.
Nagrinėjimo dalykas
Komisijos vertinimo dalykas yra Savivaldybės tarybos narių Juozo Šlepečio ir Romo Remėzos veiksmų atitiktis Plungės
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 117 ir 211.1 punktų nuostatoms.
Nustatytos faktinės aplinkybės
Komisija, pradėjusi tyrimą, vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu
Nr. T1-19 patvirtinto Savivaldybės tarybos Etikos komisijos darbo reglamento III dalies 9.1 punktu, paprašė Juozo Šlepečio
ir Romo Remėzos iki š. m. vasario 6 d. pateikti Komisijai rašytinius paaiškinimus, bei – to paties Reglamento III dalies
9.5 punktu – Plungės rajono savivaldybės administracijos iki š. m. vasario 6 d. pateikti išvadas dėl minėtame kreipimesi
įvardytų teiginių.
Juozo Šlepečio paaiškinimas
Paaiškinu, kad 2013 m. gruodžio 19 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje, po posėdžio pertraukos, negalėjau
dalyvauti dėl svarbios priežasties. Žmona atsiuntė žinutę, jog sugedo jos automobilis ir ji negali grįžti į namus pamaitinti 91
metų sulaukusio savo tėvo. Prieš pertrauką perspėjau, kad Savivaldybės tarybai nepristatysiu Komiteto teikiamų klausimų,
nes būtinai reikia išvykti. Manau, kad posėdžio eiga dėl mano nedalyvavimo nebuvo sutrikdyta, ir apgailestauju dėl įvykusio
nesusipratimo.
Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus išvados
Išnagrinėjus Plungės rajono savivaldybės tarybos Vietos ūkio ir ekologijos komiteto 2013-12-10 posėdžio protokolo
išrašą bei Komiteto posėdžio vaizdo įrašą, darytinos šios išvados.
Į posėdžio darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininko rinkimo. Posėdžio
pradžioje Komiteto narys Tomas Raudys ,,įdomumo dėlei“ pasiūlė perrinkti Komiteto pirmininką ir vietoj Roberto
Endriko pasiūlė išrinkti Juozą Šlepetį. Už pasiūlymą balsavo Tomas Raudys bei Romas Remėza. Juozas Šlepetis aiškios
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pozicijos neišreiškė (susilaikė?), Robertas Endrikas susilaikė. Savivaldybės taryba tada dar nebuvo patvirtinusi naujų
komitetų sudėčių. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kuris patvirtintas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-31,
93 punkte nurodyta, jog komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, jų pavadinimus nustato taryba. Vadinasi,
Komiteto posėdžio dieną – 2013-12-10 – galiojo 2011-04-21 sprendimu Nr. T1-80 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės
tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ patvirtinta Vietos ūkio ir ekologijos komiteto sudėtis ir nebuvo teisinio pagrindo
Reglamente nustatyta tvarka rinkti kitą Komiteto pirmininką. Tuo buvo pažeistas Tarybos veiklos reglamento 93 punktas.
Tarybos narys Juozas Šlepetis, reikia manyti, supratęs, kad dėl jo išrinkimo Komiteto pirmininku gali būti ne visai aišku,
atsisakė pristatyti klausimus 2013-12-19 tarybos posėdyje. Komiteto nagrinėtus klausimus minėtame tarybos posėdyje
pristatė teisėtas Komiteto pirmininkas Robertas Endrikas. Dėl tokių aplinkybių buvimo, manytina, kad Tarybos veiklos
reglamento 117 punktas, kuriame teigiama, kad Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro
pranešimus komiteto kompetencijos klausimais, gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais. Komiteto
teikiamiems tarybai svarstyti klausimams pristatyti arba komiteto pasiūlymams bei išvadoms pateikti dėl kitų svarstomų
klausimų komitetas skiria pranešėjus, pažeistas nebuvo.
Vis dėlto kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013-12-10 Vietos ūkio ir ekologijos posėdyje, bandant rinkti naują
Komiteto pirmininką, buvo pažeistas jau anksčiau cituotas Tarybos veiklos reglamento 93 punktas, bet dėl minėto
Reglamento punkto pažeidimo į Etikos komisiją niekas nesikreipė.
Dėl tarybos narių pasišalinimo iš posėdžio. Tarybos veiklos reglamento 211 punkte yra, reikėtų manyti, imperatyvus
(būtinas, todėl dėl jo negalima tartis) reikalavimas, kad Tarybos narys privalo: 211.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose. Kartu
atkreiptinas dėmesys į tai, kad už nedalyvavimą posėdžiuose Tarybos veiklos reglamente nėra numatyta jokių sankcijų. Iš
kreipimesi nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog šiuo atveju buvo pažeistas Veiklos reglamento 211.1 punktas.
Teisinės veiklos vertinimas ir motyvai
Komisija, įvertinusi Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus pateiktas išvadas,
sutinka, kad 2013 m. gruodžio 10 d. vykusiame Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdyje nebuvo teisinio pagrindo
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka rinkti kitą Komiteto pirmininką, todėl Juozas Šlepetis šio Komiteto
pirmininku išrinktas neteisėtai.
Neteisėtai Komiteto pirmininku išrinktas Juozas Šlepetis galėjo atsisakyti pristatyti klausimus Komiteto vardu
Savivaldybės tarybai 2013 m. gruodžio 19 d. vykusio posėdžio metu.
Tarybos veiklos reglamento 211.1 punkte numatytas reikalavimas tarybos nariams dalyvauti Tarybos posėdžiuose, bet
už nedalyvavimą juose Reglamente jokių sankcijų nenumatyta.
Pagal Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo
sistemos parodymus nustatyta, kad Romas Remėza iš 2013 m. gruodžio 19 d. vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio
pasišalino 12.45 val., Juozas Šlepetis, paskelbus posėdžio pertrauką, 13.00 val.
Komisija konstatuoja, kad Romas Remėza prašyto paaiškinimo Etikos komisijai nepateikė.
Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos
komisijos darbo reglamento, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T1-19,
IV dalies 20.1 papunkčiu,
n u s p r e n d ė:
1. Juozas Šlepetis ir Romas Remėza 2013 m. gruodžio 19 d. vykusio Savivaldybės tarybos 31 posėdžio metu nepažeidė
Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 117 ir 211.1 punktų reikalavimų.
2. Konstatuoti, kad Etikos komisijos narė Irena Nekrašienė dėl priimto sprendimo pareiškė atskirąją nuomonę
(pridedama).
3. Sprendimo kopiją išsiųsti Savivaldybės merui Albinui Klimui ir Savivaldybės tarybos nariams Juozui Šlepečiui ir
Romui Remėzai.
4. Komisijos sprendimą paskelbti leidinyje „Informaciniai pranešimai“ ir Savivaldybės interneto tinklalapyje
http:/www.plunge.lt.
Komisijos pirmininkas	

______________

Mykolas Pronckus

ATSKIRA NUOMONĖ
Prie 2014 m. vasario 20 d. sprendimo
105 reglamento punkte nustatoma, kad Komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus renka komitetų nariai. Komiteto
pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.
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2013 12 10 komiteto posėdyje balsų dauguma Juozas Šlepetis išrinktas nauju vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininku,
naujas pirmininkas vedė komiteto posėdį, todėl manau, kad pirmininko išrinkimas yra teisėtas.
Etikos komisijos sprendime nurodyta priežastis, kad komiteto ir jų narių skaičius, komiteto įgaliojimai tarybos sprendimu
nebuvo keisti ir todėl pirmininkas išrinktas neteisėtai, mano manymu yra neteisinga.
Per pertrauką tarybos išrinktas meras apie komiteto pirmininko nedalyvavimą tolesniame tarybos posėdyje nebuvo
perspėtas, o išrinktas pirmininkas nepaskyrė kito pranešėjo supažindinti tarybą su komitete svarstytais klausimais. Tai matyti
iš posėdžio medžiagos. Todėl manau, kad Juozas Šlepetis pažeidė 117 ir 211.1 tarybos reglamento punktus.
Etikos komisijos narė	

Irena Nekrašienė

______________

III skyrius. MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS
VALDYMO INSTITUCIJŲ INFORMACINIAI PRANEŠIMAI
MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO
informacinis pranešimas
DĖL LITO ARBA EURO IR UŽSIENIO VALIUTŲ SANTYKIŲ, NAUDOJAMŲ IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ
MUITINĖS VERTĖS ELEMENTAMS PERSKAIČIUOTI, KAI ŠIE ELEMENTAI IŠREIKŠTI NE EURAIS
ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINE VALIUTA – LITAIS IR CENTAIS,
PAKEITIMO
2014 m. vasario 26 d.
Informuojame, kad vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 168–171 straipsniais,
prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais ir centais,
perskaičiuoti taikomi šie lito arba euro ir užsienio valiutų santykiai, kurie skiriasi nuo nustatytųjų 2014 m. kovo mėnesiui
(„Informaciniai pranešimai“, 2014, Nr. 15) daugiau kaip 5 procentais.
Lito arba euro ir užsienio valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais
arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais ir centais, perskaičiuoti, kurie skiriasi daugiau kaip 5 proc.
nuo 2014 m. vasario mėnesį taikomų santykių
(nauji santykiai galioja nuo 2014 m. kovo 5 d.)
Užsienio valiutos pavadinimas

Užsienio
valiutos
kodas

10 Ukrainos grivinų

UAH

L. e. direktoriaus pareigas	

Anksčiau galioję santykiai
litai už
eurai už
užsienio
užsienio
valiutos
valiutos
vienetą
vienetą
2,8365
0,8215

Nauji santykiai
litai už
eurai už
užsienio
užsienio
valiutos
valiutos
vienetą
vienetą
2,6860
0,7779

______________

Valiutų
santykio
pasikeitimas
+/- procentais
5,3058

Algirdas Everlingas

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL ŠALIES ŪKIO DARBUOTOJŲ VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO
2014 m. vasario 25 d. Nr. 1
Vilnius
Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 409 „Dėl darbo užmokesčio
statistinės informacijos rinkimo, apdorojimo ir skelbimo kas ketvirtį“, skelbiame šalies ūkio darbuotojų vidutinį mėnesinį
bruto darbo užmokestį litais:
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2013 m. III ketvirtis – 2 305 Lt;
2013 m. IV ketvirtis – 2 340 Lt.
Generalinė direktorė	

Vilija Lapėnienė

______________

VI skyrius. SKELBIMAI
SKELBIMAI APIE DINGUSIUS DOKUMENTUS
Tarnybinį pažymėjimą Nr. P022110, išduotą 2012 m. lapkričio 14 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiajam tyrėjui Boris Blank, laikyti
negaliojančiu.
______________

SKELBIMAI APIE VIEŠUOSIUS AUKCIONUS
LikviduojamOS UAB „LANGUVA“ PLASTIKAS
SKELBIMAS
Likviduojama UAB „LANGUVA“ PLASTIKAS skelbia jai priklausančio turto pardavimą viešojo aukciono būdu.
Turto apibūdinimas:
Gamybinis pastatas (un. Nr. 4198-6023-5031/Pastatas-Avalynės cechas bei un. Nr. 4198-6023-5108/Pastatas-Kontrolinė),
esantis Minsko pl. 60, Vilniuje. Visiškai įrengtos gamybinės patalpos, 1970 m. statybos, šildomos kietu kuru bei dujomis,
vanduo tiekiamas iš artezinio šulinio, plotas 1772 kv. m.
Aukcionas vyks 2014 03 07 12 val. adresu: Minsko pl. 60, Vilnius. Neįvykus pirmąjam aukcionui, kitas (pakartotinis)
vyks 2014 m. kovo 10 d. 12 val. tuo pačiu adresu.
Aukciono vedėjas – likvidatorius Kęstutis Dabravolskas (tel. 8 687 44 791, faks. (8 5) 278 4724, info@languva.lt).
Norintys dalyvauti aukcione iki aukcionio pradžios privalo sumokėti 10 % turto vertės dalyvio mokestį. Nelaimėjusiems
aukciono dalyvio mokestis grąžinamas.
Parduodamo turto apžiūra vyks 2014 03 03 ir 2014 03 04 12.00 val. Minsko pl. 60, Vilniuje, iš anksto suderinus.
Pirminė turto pardavimo kaina – 930 tūkst. Lt įskaitant PVM. Neįvykus pirmąjam aukcionui, kitame (pakartotiniame)
aukcione turtas parduodamas 20 % mažesne kaina. Kainos didinimo intervalas – 10 000 Lt.
Už įsigytą turtą apmokama per 20 dienų po įvykusio aukciono akto pasirašymo.
Likvidatorius	

______________

Kęstutis Dabravolskas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJos
skelbimas
Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo turto pardavimo viešą aukcioną. Parduodamo turto
sąrašas ir apžiūros vieta skelbiami interneto tinklalapyje www.ignalina.lt.
Aukcionas vyks 2014 m. kovo 21 d. 13.00 val. savivaldybės administracijos patalpose, posėdžių salėje II aukšte adresu:
Laisvės a. 70, Ignalina. Parduodamą turtą galima apžiūrėti kovo 18–20 dienomis darbo laiku pagal turto buvimo vietą.
Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris vyks 2014 m. kovo 28 d. 13.00 val.
anksčiau nurodytu adresu. Pakartotinė turto apžiūra – kovo 25–27 dienomis darbo laiku.
Nupirktą turtą laimėtojai išsigabena patys. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas pervedant pinigus į sąskaitą Nr. LT267300010126261966, esančią
„Swedbanke“, AB.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 10 Lt, žiūrovo – 20 Lt. Aukciono dalyviai ir žiūrovai registruojami kovo 21 d. 8.00–12.00 val.
ir kovo 28 d. 8.00–12.00 val. savivaldybėje, 16 kab.
Daugiau informacijos tel. (8 386) 53 342, mob. tel. 8 612 75 691. Atsakingas asmuo – Ričardas Trimonis, Verslo ir
savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjas.
Administracijos direktorius
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Rimantas Mačys

