KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA
SPRENDIMAS
DĖL IZIDORIAUS ŠIMKAUS ELGESIO
2016 m. spalio 27 d. Nr. E2-2
Kelmė
Etikos komisija: komisijos pirmininkė Dalia Balčiūnienė, nariai Kristina Balsienė,
Ramūnas Baranauskas, Stasys Lekšas, Valdemaras Markevičius, Irena Sabaliauskienė, apsvarsčiusi
gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016-09-02 raštą Nr. S-1333-(2.5) „Dėl Izidoriaus
Šimkaus elgesio įvertinimo“, įvertino Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario, mero pavaduotojo
Izidoriaus Šimkaus elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms ir, įvertinusi tyrimo metu surinktą
informaciją, n u s t a t ė :
1. Tyrimo pagrindas ir dalykas.
Etikos komisija gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos persiųstą VšĮ Kelmės
ligoninės 2016-08-22 pranešimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario Izidoriaus Šimkaus
interesų konflikto“, kad Izidorius Šimkus, eidamas Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo
pareigas, būdamas savininkas individualiosios įmonės „Izidoriaus Šimkaus įmonė“, kuri turi sutartį
su VšĮ Kelmės ligonine dėl elektros ir santechnikos prekių tiekimo bei pardavimo, nenusišalino nuo
dalyvavimo Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdyje bei sprendimų priėmimo.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes Etikos komisijos prašoma įvertinti, ar Izidoriaus Šimkaus elgesys
atitinka Įstatymo nuostatas.
Etikos komisija vertina, ar mero pavaduotojas Izidorius Šimkus pažeidė (nepažeidė)
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.
2. Nustatytos faktinės aplinkybės.
1. Iš Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdžio protokolo 2016-07-22
Nr. TS-6 matyti, kad mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, būdamas šio komiteto nariu, kalba apie
ligoninėje kilusias problemas, išdėsto savo nuomonę apie gydytoją R. Kavaliauską ir susidariusią
situaciją. Mano, kad situaciją turėtų spręsti teismas ir siūlo Tarybos nariams nesikišti. Balsuoja už
komiteto pirmininkės O. Granickienės pasiūlytą sprendimą.
2. Privačių interesų deklaracijoje, užpildytoje 2015-04-28, mero pavaduotojas Izidorius
Šimkus nurodo ryšį su „Izidoriaus Šimkaus įmone“.
3. Izidoriaus Šimkaus paaiškinimas.
I. Šimkus Etikos komisijai raštu (pridėdamas reikiamus dokumentus) paaiškino, kad,
vykdydamas Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, nepažeidė Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 1 ir 2 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, nes:
1. Pradėjęs eiti Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas 2015-04-28 deklaravo viešuosius
ir privačius interesus, deklaracijoje nurodydamas savo ryšius su juridiniais asmenimis, t. y.
Izidoriaus Šimkaus įmone.
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2. 2015-04-30 įmonės valdymą perdavė Zigmui Mačijauskui, kuris organizuoja įmonės
veiklą, sudaro sutartis ir kt.
3. Siekdamas aiškumo ir skaidrumo viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimu,
2015-06-15 paprašė, kad Savivaldybės administracija išsiaiškintų, ar administracija gali pirkti
prekes iš I. Šimkaus įmonės.
4. Eidamas Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas niekada neinicijavo ir neinicijuoja,
kad įmonės, įstaigos pirktų prekes iš I. Šimkaus įmonės, neužsiima šios įmonės veiklos reklama ir
protegavimu.
4. Teisinis veikos vertinimas ir motyvai.
Viešieji ir privatūs I. Šimkaus interesai buvo deklaruoti, ryšiai su juridiniais asmenimis
nurodyti, sprendimų dėl įmonės santykių su kitais asmenimis (VšĮ Kelmės ligonine) nepriėmė.
Etikos komisija, vadovaudamasi Valstybės politikų elgesio kodekso 6 straipsnio 1 dalies
2 punktu ir 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu, n u s p r e n d ė:
1. Pripažinti, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas Izidorius
Šimkus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
1 ir 2 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų nepažeidė.
2. Sprendimo kopiją išsiųsti Izidoriui Šimkui, VšĮ Kelmės ligoninei ir Kelmės rajono
savivaldybės merui Vaclovui Andruliui.
3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kelme.lt.
Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną
mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
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