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KOMISIJOS KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRA JOS
DIIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ALINOS VELYKIENES ELGESIO A ITIKTIES
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIESUJV IR PRIVACIV INTERESU DERI IMO
VALSTYBINEJE TARNYBOJE ISTATYMO NUOSTATOMS ISTIR
ISVADA
2018-tt-26
Vyriausioji tarnybines etikos komisija (toliau - VTEK) 2018-10-ll raStu Nr s-4425-(2.s)
,,Dd,l pavedimo atlikti tyrim4" pavede Klaipedos mieto savivaldybes tarybai (toli
- 'l'aryba)
tojos Alinos
atlikti tyrim4 del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pa
privadiq
vieSqjq
ir
in
resq
derinimo
Velykienes elgesio galblt neatitinkandio Lietuvos Respublikos
valstybineje tarnyboje istatymo nuostatq. Tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T2-24I ,,Del
komisiios sudarymo" sudaryta septynirl Tarybos nariq komisija A. Velykienes el io atitikties
Liel.uvos Respublikos vieSqjr"1 ir privadiq interestl derinimo valstybineje tarny je istatymo
nuostatoms tyrimui atlikti (toliau - Komisija). Kornisijai pavesta iSnagrineti 2018 1O-1I VTEK
ti motyvuotq
ra5te Nr. 3-4425-(2.5) ,,Ddl pavedimo atlikti tyrim4" nulodytas aplinkybes ir
i5vad4 teisds aktq nustatyta tvarka.

Komisija (Tarybos nariai): Komisijos pirmininke Nina Puteikiend, nariai

[ras

Sulcas,

Vaida Zvikiene, Tatjar-ra Fedotova, Rimantas DidZiokas. Jonas S4lyga, Lilija Petrait
, ivertinusi
aplinkybes del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pavad otojos Alinos
valstvbineje
Velykienes elgesio atitikties Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derini
qmedLiagq,
tarnyboje fstatymo (toliau - fstatymas) nuostatoms bei iSnagrinejusi tyrimo metu surr

nustate:
Nagrinajimo pagrinclas ir dalykas

VTEK pavedime atlikti tyrim4 nurodorna, kad 2018-10-04 gautas

skundas

el Klaipedos

miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojos (toliau - administracij direktoriaus
pavaduotoja) A. Velykienes elgesio galbDt neatitinkandio fstatymo nuostatq. Skunde urodorna, kad
gyvenamq]u
A. Velykiene yra iklrusi UAB ,,sinergijos plojektai". Sios bendroves veikla susijusi
naml+ pridavimu, registravimu, proiektq parengimu irlar atnaujinimu. Atitinkam4 s i kontroliuoja
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistikos deparlamentas, kuris y r pavaldus A.
Velykienei, kaip administracijos direktoriaus pavaduoto.fai. Pasak parei5kejo, ti etina, kad ji
naudojasi savo pareigornis asmeninei naudai gauti, dar:ydarna atitinkam4 poveik Urbarristikos
departamento darbuotoj ams.

VTEK pavede Komisijai iStirti skunde nurodytas aplinkybes ir nustatyti,
A. Velykiene
dalyvavo rengiant, svarstant ar (ir) priirnant sprendimus del su UAB ,,Sinergijos p ,jektai" veikla
susijusiq klausimq; bei iSsarniai ir ai5kiai ivertinti, ar A. Velykiene nepaZeide fstatyrn 3 straipsnio 1
dalies 2 punkto bei 11 straipsnio I u 2 daliq, ipareigojandiq vengti konflikto rr e gtis taip, kad
nekilttl abejoniq, jog toks konf-liktas yra. o iam kilr-rs nusiSalinti. Taip pat papraSy iverlinti, ar
einant administracijos direktoriaus pavaduoto.jos paleigas A. Velykier-rei nekyla (ne lo) nuolatinis
interesq konfliktas, susijgs su UAB ,,Sinergijos projektai" veikla.
AtsiZvelgiant i tai, I(ornisija vertina. ar A. Velykiene nepaZeide fstatymo
straipsnio 1
dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 daliq nuostatr-1, ipareigojandiq vengti interesq ko flikto, o Siam
kilus - nusi5alinti, taip pat ar valstybes tarnautojai nekyla (nekilo) nuolatinis inte
konfliktas,
susijgs su UAB .,Sinergijos projektai" veikla. Be Siq aplinliybir4 Kon-risija taip pat ve ina ir kitq A.

Velykienes veiksmq atitikti fstatymo reikalavimams.
Nustatytos faktines' aplinlgtbes

ir teisinis vertinimas

Komisija ivertino tyrirno metu surinktq medLiagE:
. 2018-10-11 VTEK ra5tas Nr. 3-4425-(2..5) ,,Del pzrvedimo atiikti tyrirn4";
.2018-10-29 administracijos direktoriar,rs pavaduotojos A, Velykienes raStas Nr. TAS-310
,,Del informacijos pateikimo" ir prie jo pridedamamedLiaga
1. 2018-10-24 VTEK ra5tas;
2. 2018-10-19 Klaipedos miesto savivaldybes adrninistracijos Urbanistines pletros
depafiamento statybos leidimq ir statiniq prieZilros skyriaus raStas Nr.VS-6048;

3. 2018-10-29 praSymas i5duoti paLym4;
4. Elektroninio deklaravimo sistema Dokumento korteles i5ra5as;
5. Privadiq intelesq deklaraciia;
6. 2015-05-27 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymas
..Del nu5alinimo" Nr. P1-.581;
2015-05-27 Klaipedos miLesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymas
..Del nu5alinimo" Nr. P1-582;
8. Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nuo 20I5"I0-01 iki
2018-10-25;
9. Lietuvos Respublikos jurridiniq asmerlll registro Elektroninis sertifikuotas iSraSas;
10. Mokesdiq moketojq regisrtre tvalkomr4 dutomenq iSra5as.
. A. Velykienes privadiq interesq deklaracija (ikelta VTIIK sistemoje);
.2018-11-05 adrninistracijos direktoriaus pavaduotojos A. Velykienes ra5tas Nr. TAS-316
,,Ddl atsakymo i 2018-1 1-12 raSt4";
. 2018-11-05 UAB,,Sinergijos pro.jektai" ra5tas Nr. l8/11-01 ,,Del informacijos pateikimo"
ir prie.io pridedama medLiaga (istatq kopijra);
. 2018-11-07 UAB ,,sinergijos projektai" ra5tas NL. 18/t1-02 ,,Del informacijos pateikimo";
. 2018-11-13 Klaipedos rniesto r;avivaldybes administracijos raStas Nr. TAS-325 ,,Del
informacij os pateikimo";
. Klaipedos miesto savivaldybers administracijos Urbanistines pletros departamento
nuostatai, patvirlinti 201 8-03 -01 isakymu ]{r. AD l-546;
. Klaipedos miesto savivaldybes aclministracijos Urbanistines pletros departamento Statybos
leidimq ir statiniq prieZilros skyriaus nuostatai, patvirtinti 201 l-11-29 isakymu Nr. AD1-'.2382;
. Klaipedos miesto savivaldybds adrninistracijos Urbanistines pletros ilepaftamento
Architektrlros ir miesto ltlanavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti 2014-01-10 fsakymu Nr. AD1-153;
. Klaipedos miesto savivaldybes adrninistracijos dirr:ktoriaus 2018-01-01 isak.ymas Nr.
AD1-17 ,,Del igaliojimo ir pavedimo";
. ICaipedos mesto savivaldybds arJministracijos direktoriaus pavaduotojo (istaigcs vadovo
pavaduotoj o) pareigybes apraSymas;
. UAB ,,sinergijos projektai" internetiniame puslapyje ir socialiniame tinkle ,,Facebook" A.
Velyki enes pus lapyj e patalp inta informaci,i a.

7.

AtsiZvelgiant i tai, kad tyrimui atlikti nustaty'ta trejq metq nuo veikos, galbflt paZeridZiandios
lstatymo nuostatas, padarymo senatis ('Vyriausiosios tarnytrines etikos kornislios isl.atymo 23
straipsnio I dalis), Komisija vefiina duomenis apie A. Velykienes veiksmus uZ laikotarpinuo 201510-04,

IS tyrimo metu surinktos medZiagos nustatyta, kad A. Velykiene Klaipedos miLesto
savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas pradejo eiti nuo 2015-05;-04.
Iaikotarpiu nuo 2016-06- l9 ik.i 201 8-08-3 1 buvo vaiko prieZitrros atostogose.
A. Velykienes plivadir4 interesq deklaracijoj e,2078-ll-21patalpintoje VTEIK internetiniatne
pr,rslapyje, nurodyta, kad ji ir jos sutuoktinis V. Velykis nuo 2016-03-04 iki 2018-10-03 buvo IJAB
juridiniu
,,Sinergijos projektai" akcini.nkai. 2018-10-03 nurodoma kaip ry5io pabaigos su Siuo
asmeniu data. UAB ,,Sinergijos projektai" ra5te nurodo, kad Sios bendrov€s steigejrai bei akcininkai
yra clu: Vaidas Velykis bei A.tina Velykiene. V. Velykis imones direktoliaus pareigas 6jo nuo 201603-04 iki 2017 -01-19 bei nlro 2017 -07 -01 iki dabar. Plivadiq interesq deklaracijoje IJAB
,,sinergijos projektai" ndra nurodoma kaip V. Velykio darboviete.

A. Velykiene Komisijos 2018-11-21 posedyje paai5kino, kad ji ir jos sutuoktinis yra IJAB
,,sinergijos projektai" akcinirLkai, sutuoktinis taip pat yra UAB ,,sinergijos projektai" direktorius.
fstatyrnu yra siekiama suderinti valstybineje tarnyboje dirbandiq asme:nq privadius ir
visuomenes viesuosius interesus, uZtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybe b[tq teikiama
viesiesiems interesams, itviltir-rti pliimamq sprendimq nesaliSkum4 ir uZkilsti keli4 atsirasti bei plisti
korupcijai valstybineje tarnyboje (fstatymo I straipsnis). {gyvendindami Siuos tikslus valstybineje
tarnyboje dirbantys asmenys privalo laikytis visq lstatyrno reikalavimq, iskaitarrt ir imperatyvi4
pareig4 istatymo nustatyta t,,zarka bei terminais teikti privadiq interesq deklaracij4 bei j4 tikslinti
(fstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio I dalis, 7 straipsnio 1 dalis).

kurio 7 straipsnis
dienq
per
kalendoriniq
30
deklaracij4
privadiq
interesq
patikslinti
deklaruojanti asmenf lpareigo.ia
nuo duomenq pasikeitimo ar naLrjq atsiradimo clienos. o.ieigu paaiSkeja naujos aplirrkybes, del l<urir"1
gali kilti interesq konfliktas, deklaracij4 privaloma papildyti nedelsiant, bet ne r,'eliau kaip per 7
kalendorines dienas nuo Siq aplinkybiq paaiSkejimo. {statymo 6 straipsnio I dalyje nustatyta, }rokie
duomenys turi atsispindeti privadiq interestl deklaracijo.je - deklaruojantis asmllo privadiq intrlresq
deklaracijoje privalo nurodyti Siuos savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis:
Plivadir-1 interesq deklaravim4 reglamentuoja {statymo antrasis skirsnis,

1) vard4, pavardg, asmens kod4, valstybinio socialinio draudimo paZy'mejimo numeri,
darbovietg (darbovietes) ir pareigas;
2).luridini asmeni, kurio dalyvis jis ar' jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris yra;
3) individuali4 veikl4, kaip

4) narystg ir

ji aprbreLta Gyventojq pajamq mokesdio istatymLe;

pareigas imonese, istaigose, asociacijose

ar

fonduose, iSskyrus narystg

politinese partijose ir profesinese sqjungose;

5) per paskutinius 12 kalendoriniq menesiq gautas dovanas

(i5skyn-rs artimq asn'tenrl

dovanas), jeigu dovanq vertd didesne negu 1 50 eurq;
6) infornacij4 apie per paskutinius 12 kalendoriniq menesiq sudarytus ir l<itus galiojandius
sandorius, jeigu sandorio vertd clidesne negu 3 000 eurq;
7) artimr-rs asmenis ar kitus jam Zir-romus asmenis arba duomenis, del kurirl gali kilti interestl

konf'liktas.

Nagrinejamu atveju A. Velykienes privadiq interesq deklaracijoje nera atskleisti visi
fstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, t.y. nenurodyta informacija apie A. Velykie:nds ir
jos sutuoktinio V. Velykio tebesitgsianfiars rySius su juridiniu asmeniu UAB ,,Sinergijos projektai"
(akcininkai) bei informacija, kad 5i in-rone yra V. Velykio darboviete.

I(omisijos posedZio metu A. Velykiene nurode es4 atitinkarnus duomenis jos sutuoktinis
nurodgs ,,tur1o ir Seimos deklaracijoje". I 5i argunent4 neatsiZveigtina, kadangi {statyme
nenumatyta jokir4 i5lygq, leidZiandiq privadiq interesq deklaracijoje nenuroclyti deklaruLotinq
d,uomenq, jeigu jie buvo atsk.leisti kitose (ne privadiq interesq) deklaracijose.

Atsiivelgiant i nurodytas uplinkybes, I(omisiju duro iivadq, kud A. Velykieni, lstatymo
nustutyta tvarka ir terminuis nedeklaruodsma savo ir savo sutuoktinio ryiio su .juridiniu
asmeniu, kurio ukcininkai jie yra, bei sutuoktinio darbovietds UAB ,,Sinergijos projektai",
paieidd [statymo 6 straipsnio ] dalies I ir 2 punkto nuostatas.

UAB ,,Sinergijos projektai" istatuose nurodl'tas Sios bendroves veiklos objektas - namq

modernizacijos adrninistravimas, statybos projektq valdymas, statyba, paslaugos, gamyba, prekyba,
investavimas. UAB ,,Sir-rergijos projektai" raStu pateiktame paai5kinime nurodd, kad statybos
uZbaigimo etape imone konsultuoja del reikalingq dokumentq parengimo, kuriuos rengia privatrls
juridiniai ar fiziniai asmenys (architektai, matininkai, geodezininkai, energetiniq sertifikatq
eksperlai, tyrimq laboratorijos ir kt.). Gavus visus reikiamus dokumentus, jie talpinami i sistem4
www.planuojustatyti.lt, kurioje Valstybine teritorijq planavimo ir statybq inspekcija prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos tikrina pateiktus dokumentus.

UAB ,,Sinergijos projektai" nurodd, kad visi atvejai, kuriems bendrove padejo organizuoti
jq interneto svetaineje.

statybos uZbaigimo procesQ, pateikti

Komisija pateike uZklaus4 Klaipedos miesto savivaldybes administracijai, ar tiriamuoju
laikotarpiu administracijoje buvo pateikti, tvarkyti, derinti dokumentai, pra5ymai ar kt., atliekami
kiti veiksmai, susijg su UAB ,,Sinergijos projektai" nurody'tq objektq statybos proceso uZbaigimu.
Gautas atsakymas, kad tiriamuoju laikotarpiu per Lietuvos Respublikos statybos leidimq ir statybos
valstybines prieZifiros informacing sistem4 ,,lnfostatyba" (toliau - IS ,,Infostatyba") i5 I(aipedos
teritorijq planavimo ir statybos valstybines prieZir.rros departamento gavo kvietimus dalyvauti
statybq uZbaigimo komisijq darbe:
2017-06-27 - Blokuotq gyvenamqjrl namll III korpuso naujos statybos projekto pakeitimo
statybos darbq uZbaigimui Naikupes g. 21, Klaipedoje (Un. Nr. 2199-3010-4160), paZymejimas
plane 2A2P); komisijos nariu paskirtas Statybos leidimq ir statinitl prieZilros skyriaus vedejas
Gediminas Pocius;
2017-II-02 - Administraciniq biurq patalpq statyba Naikupes 9.21, Klaipredoje; komisijos
nariu paskirtas Klaipedos miesto savivaldybes vyriausiasis architektas Almantas Mureika;
201 8-03- 16 - Penkiq blokuotq butq gyvenamojo narno statyba Naikupes 9,. 2\, Klaipedoje;
komisijos nariu paskirtas Statybos leidimq ir statiniq prieZi[ros skyriaus vedejas Gediminas Pooius
2018-04-26 - Penkiq blokuotq butq gyvenamojo namo 1A2p statyba (stat1'bos uZbaigimas)
Naikupes g. 2I, Klaipedoje; komisijos nariu paskirtas Statybos leidimq ir statiniq prieZi[ros
skyriaus vedejas Gediminas Pocius.

Visus pra5ymus i5duoti statybos uZbaigimo aktus, pasinaudojant IS ,,Infcrstatyba" uZpilde
Naikupes g. 2l namo bendrasavininkq igaliotas fizinis asffrlro - A. Velykiene.

Klaipedos miesto savivaldybes adrninistracija 2018-10-29 raStu taip pat nurode, IS
,,Infostatyba" laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2018-10-29 UAB,,Sinergijos projektai" rrardu
pra5ymq i5duoti statyb4 leidZiandius dokumentus, projektinius pasiulymus, prisijungimo s4.[ygas
prie susisiekimo sistemq ar specialiuosius architekturinius reikalavimus nerasta.

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Statybos leidimq ir statiniq prieZiDros
skyrius bei Architekt[ros ir miesto planavimo skyrius yra Urbanistinis pletros depaftamento, kuris
yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojai A. Velykierrei, struktlriniai
padaliniai. Pagal Urbanistines pletros departamento nuostatus departamentas, be kita ko, atsto'vauja

5

pagal igaliojirn4 savivaldybes administracijai valstybes institucijose,
istaigose, organizacijose ir kt.
(7 .12 p.); pagal kornpetencij4 dalyvau.ia darbo gupirp ir komisijq veikloje, tarybos posedZiuose (7.18
p.). Statybos leidirnq ir statiniq prieZi[ros bei Architektlros ir miesto planavimo skyriq nuostatuose
nurodyta, kad viena i5 priskirtq funkcijq yra dalyvavimas pagal kompetencij4 darbo grupiq ir
komisijq veikloje,

Komisijos 2018-11-15 d. posedyje auk5diau minetq statybq uZbaigimo komisijq darbe
dalyvavg G. Pocius ir A. Mureika paai5kino, kad jie, k.aip savivaldybes administracijos atstova.i,
statybos uZbaigimo procese dalyvauja Statybos techninian're reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statyb4
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos

padariniq Salinimas. Statybos pagal neteisetai i5duotq statyb4 leidZianti dokument4 padariniq
Salinimas" (toliau - Reglarnentas) nustatyta tvarka. Nurode, kad jokiq kitq veiksmq, susijusiq su
statybos proceso uZbaigimu, i5skyrus dalyvavim4 komisijtl darbe, jie neatlieka. Atsakydamas i
Komisijos nariq klausimus, G. Pocius nurodd, kad teori5kai savivaldybes administlacijos vadoveLi
gali duoti nurodymus kaip elgtis dalyvaujant statybq uZbaigimo komisijq darbe.

kad

Valstybines teritorijq planavimo ir statybos inspekcijos
Inspekcija) padaliniq vadovai savo potvarkiais sudaro
kornisijas, keidia jq sudeti ar jas panaikina. Pagal atskirus statytojq praSymus sudaromos
vienkartines komisijos (57 p.). Komisijos sudaromos i5 subjektq, kuriq igalioti atstovai pagal
Reglamento 9 priede nurodyt4 kompetencij4 dalyvaus statybos uZbaigimo procedlrose (58 p.').
Komisijos nariai atsako pagal kompetencij4 uZ Sio Reglamento paZeidimus Lietuvos Respublikos
lstatymq nustatyta tvarka (111 p.). Reglamento 9 priecle numatyta savivaldybes igalioto atstovo
(komisijos nario) kompetencija atliekant statybos uZbaigimo procedlras, t.y. igaliotas atstovas
tikrina: ar nepaLeisti su statiniq paskirtirni susijg statinio projekto sprendiniai; ar nepaLeisti su
statiniq architektlrros reikalavimais susijg statinio projekto sprendiniai; ar igyvendinrti
infrastrukt[ros pletros sutartyj e numatyti statinio proj ekto sprendiniai,
Reglamento 56 p. nlmratyta,

prie Aplinkos ministerijos

(toliau

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2018-01-01 isakymu Nr. AD117 ,,DeI igaliojimo ir pavedimo" konkretiems administracijos darbuotojams suteiktas igaliojinta.s
dalyvauti statybos uZbaigimo komisijq darbe ir teikti iSvadas pagal objektq paskirti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 2 dalimi, vieno arr
dviejq butq pastatq statyba uLbaigiama statl'tojui ar jo teises ir pareigas peremusiam asmeniui
sura5ant deklaracij4 apie statybos uZbaigim4, jq patvirtinant ir iregistruojant Inspekcijoje.
Deklaracijas apie statybos uZbaigim4 tvirtina statybos valstybing prieZi[r4 vykdantys pareigrlnai.
Taigi savivaldybiq administracijos atstovai tokios statybos uZbaigimo procese, kai yra sura5oma
dekl aracij a. nedalyvauj a.

PaZymetina, kad aptariamu laikotarpiu, kai minetq statybq uZbaigirno komisijq darbe (pagal
Velykienes, kaip bendrasavininkq igalioto flzinio asmens, pateiktas paraiSkas) dalyvavo
Urbanistines pletros departamento atitinkarnq skyriq darbuotojai, A. Velykiene buvo vaiko
prieZilros atostogose ir tiesioginiq savo, kaip administracijos direktoriaus pavaduotojos, funkcijq

A.

nevykde.

Asmenys, dirbantys valstybineje tarnyboje, eidami tarnybines pareigas privalo teises aktq
nustatyta tvarka ir priemonemis vengti interesq konflikto ir elgtis taip, kad net nekiltq abejoniq, jog
toks konfliktas yra (fstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). fstatymas nustato nusi5alinimo tvark4
ir draudirn4 asmeniui, dirbandiam valstybineje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimarLt
sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesq konfliktq (fstatymo l1 straipsnio
1 dalis). PrieS pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priemimo procedDrq arba padios
procedDros metu valstybineje tarnyboje dirbantis asmuo privalo informuoti savo tiesiogini vadov4
ar institucijos vadovo igaliot4 atstov4 ir asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo,

o

svarstymo ar priemimo procedrJroje, apie esam4 interesq konflikt4 ir nusi5alinti nuo dalyvavimo
tolesneje proced[roje. Institucijos vadovas ar jo igaliotas atstovas motyvuotu ra5ytiniu sprendi.mu
gali nepriimti pareik5to nusi5alinimo ir fpareigoti asmeni dalyvauti tolesneje proc,ed[roje ({statymo
l1 straipsnio 2 dalis). istatymo 2 straipsnio 4 dalis interesq konflikt4 apibreZia kaip situacij4, kai
valstybineje tarnyboje dirbantis asmuo atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedim4 privalo priimti
sprendim4 ar dalyvauti ji priimant, ar ivykdyti pavedim4, kurie susijg su jo privadiais interesais.
Privatls interesai apibreZiarni kaip asmens, dirbandio valstybineje tarnyboje (ar jam artimo
asmens), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuoturnas, galintis tureti itakos sprendimams
atliekant tarnybines pareigas (fstatymo 2 straipsnio 2 dalis).
Apibendrinant tyrimo metu surinkt4 informactj4. darytina iSvada, kad nenustatyta jokiq objektyviq
ir negindijamq duornenq, kad eidama tarnybines pareigas A. Velykiene br-rtq derinusi, tvirtinusi ar
kitokiu bDdu dariusi poveiki Urbanistines pletros departamento darbuotojams dalyvaujant statybq
uZbaigimo komisijq darbe del Naikupes g.21, Klaipedoje, esandiq objektq, pagal jos, kaip
bendrasavininkq igalioto fizinio asmens, pateiktas paraiSkas. Tyrimo metu taip pat nenustatl'ta, lcad
A. Velykiene bltq derinusi savo irlar UAB ,,Sinergijos projektai" rengtus dokume,ntus, ar svarsdiusi
savo padios ir /ar UAB ,,Sinergijos projektai" praSymus.

Nesant pakankamai duomenq, kad administracijos direktoriaus pavaduotoja A.
Velykieni biltry dalyvavusi rengiant, svarstunt ar priinmnt sprendimus ddl su IlAB ,,sinergiljos
projektai" veikla susijusity klausimry, tyrimas iioje upinttyje dil jos elgesio atitil,kties {statymo 3
straipsnio I dalies 2 punkto ir 1l struipsnio I ir 2 dulity nuostatoms -toliuu nevykdytinas.

I(omisija paLymr, kad fstatymo 12 straipsnyje yra reglamentuoti asfitens, dirbandio
valstybineje tarnyboje, teisds atstovauti apribojimai. Sio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmuo,
dirbantis valstybineje tarnyboje, negali atstovauti privadioms grupems ar asmenims ir ginti jq
interesq valstybes ar savivaldybiq institucijose, i5skyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal
istatym4. Tokiq apribojimq iSimtis konkrediu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vado'vas
ar jo igaliotas atstovas, o sprendimas apie i5imties taikym4tLrri bhti vieSai paskelbtas (3 dalis).

I(aip mineta, A. Velykiene pra5ymus i5duoti statybos uZbaigimo aktus objektams, esantiems
Naikupes g. 2I, Klaipedoje, pasinaudojant IS ,,Infostatyba" uZpilde kaip Naikupes g. 21 namo
bendrasavininkq igaliotas fizinis asmuo, IS ,,lnfostatyba" pateikti fiziniq ir juridiniq asmenr+
igaliojimai A. Velykienei atstovauti juos Inspekcijoje ir kitose valstybes ir savivaldylbes
institucijose siekiant ivykdyti statybos uZbaigimo procesE ir pan. Komisijos 2018-11-21 d.
posedyje 5i4 aplinkybg patvirtino ir A. Velykiene, nr.rrodydama, kad pagal igaliojim4 atstovavo
Naikupes g. 21 esandiq objektq gyventojus.

Nors aptariamu atstovavimo laikotarpiu A. Velykienei buvo suteiktos vaiko
atostogos, Komisija

paLymi, kad Siuo laikotarpiu ji

prieZiDros

turejo valstybineje tarnyboje dirbandio asm,3ns
status4 ir lstatymo 12 straipsnio reikalavimai turejo blti taikytini. Duomenq, kad A. Velykienei
bltq nustatyta teises atstovauti apribojimr4 iSimtis nera, toddl Komisiju daro iivadg, kad A.
Velykiend, atstovaudama privctiius asmenis Valstybindje teritorij4 planavimo ir statltbq
inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos nplinkos ministerijos bei galimai kitose institucijose,
paleidd [statymo 12 straipsnio 2 dali.

AukSdiau nurodyta, kad pagal UAB ,,Sinergijos projektai" istatus Sios bendroves veiklos
objektas yra namq modernizacijos administravimas, statybos projektq valdymas, statyba, paslaup;os,
gamyba, prekyba, investavimas. Bendrovds veiklos tikslai - vystyti [king-komercing veil<I4,
siekiant maksimalaus pelno bendrovei ir jos akcininkams,

/

is pagrindir-riq Urbanistirres pletros cleparlamento uZdaviniq yra
i6;yvendinti
savivaldybds funkcijas teritorijq planavin:Lo, Zemetvarkos, statybos
leidimq ir statiniq
paveldosaugos, geodezijos ir kartografrjos klausimais (Nuosiatq
6.1 p.). Departarnetto
veiklq
'rieZilros,
ko ntr o l i u oj a adm i ni s t r a c ij o s d i r e kt o r i aus p av ad.u o toTas (Nuo
s rar1 22 p.).
vienas

remont4, griauti statini, pakeisti statinio /
trr
aptverimui ir eismo apribojimui; priimtus;
atlieka visas teises aktq numatytas procedflras st
nustatyta tvarka organizuoja suinteresuotq Saliq
del statyb4 leidZiandio dokumento i5davimo ar neiSdavimo; rengia
dokumentus ir leidimus Zemes darbams, stal
leidZiandiq dokumentq perregistravim4 nau.jo
tvarko iSduotq, perregistruottl statyb4 leidZiandi
registr4; teikia fiziniams ir juridiniams asmeni
pagalb4 statyb4 leidZiandiq dokumentq klausi
prieZi[ros poskyris: vykdydamas statiniq rraudoj
vykdymo terminus, kontroliuoja jq vykdym q; tej
pasi[lymus, metoding ir dalyking pagalb4 staty
prieZifiros klausimais; vykdo kitas funkcijas;.

ir

iSduoda statyb4 leidZiandius

Urbanistines pletros departamento Architektlrros ir miesto planavimo skyriaus pagrindiniai
uZdaviniai yra: vertinti teritorijq planavimo, strateginiq pasekmiq verlinimo ir poveikio
aplinkai
vertinimo dokumentus; nustaty'ti specialiuosius architekturos reikalavimus, vadovaujantis
savivaldybes patvirlintais strateginiais ir teritorijq planavimo dokumentais, darnaus uyrty-o
strategija, ir tikrinti, kaip jie ivykdyti projektuose, Sis skyrius dalyvauja formuojant miest.
aplink4,
ir kitus vizualines iSrai5kos priemoniq projektus, teritorijq
uktlros projektus, nustatant specialiuosius arch,itekturos
ijas. likvriaus Teritorijq planavimo poskyris: derirLa Zemes
sklypq ribas ir nustato apribojimus, uZstatymo tip4 ir reikalavimus del papildomo teritorijos
tvarkymo ir naudojimo reZimo, Zemes nuomos, pardavimo ir teritorijq planavimo dokumentuose:
vykdo kitas funkcijas. Skyriaus ArchitektDros poskyris:
ivertina paraiStas ir organizuoja sprecialiqjq
architektUros reikalavimq iSdavim4, teil<ia motyvuotas isvadas del jq- iSdavimoi nustalto
specialiuosius architektlros reikalavimus ir derina projektus, sklypo sutvarkymo, ribr;r planus;
ruoSia statiniq specialiuosius architekthros reikalavimus ir nustato projektavirno s4lygas
architekthrai, nurodydamas uZstatymo tip4, susisiekimo ir inZinerinems komr-urikacijoms, teritoiijLL
tvarkymui, galimybiq studijoms; pagal konrpetencij4 ir igaliojimus vykdo vertinim4 ir dokumeniq
ikelim4 informacineje sistemoje ,,lnfostatyba" ir Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo
valstybines prieZiDros informacineje sistemoje; nustato s4lygas 1r apriboji.ur Z.-er; sklypq
dokumentuose, reikalavimus del papildomo leritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimo u:Zstatymo
tipo; vykdo kitas funkcijas.
Apibendrinant aukSdiau nurodytas aplinkybes matyti, kad UAB ,,sinergijos projekta.i,,veikla
yra tiesiogiai susijusi su Urbanistines pletros departamentui ir jo strukd;iniams padialiniams
keliamais uZdaviniais ir vykdomomis funkcijomis. Taigi UAB ,,Sinergijos projekiai,', kurios
akcininkais yra A' Velykiene ir jos sutuoktinis, o pastarasis yra i5 Sios benJrou., uudouas, veiklos
aplinka (namq modernizacijos administravirnas, statybos projektq valdymas, statyba, statybos
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proceso
sutampa
kontrole

atitinkamq dokumentq tvarkymas, konsultacijos Siais klausimais
ir pan.)
enes, kaip administracijos direktoriaus pavaduotoior, valdingais
igalinimais/

e esandio departamento atZvileiu.

o1. Ai.Uaneius asmenis ipareigoja vengti interesq

g toks konfliktas yra, ojam kilus _ nusiSalinti, trei
imant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus,
nio I dalies 2 punktas, 11 straipsnio I ir 2 dalys).

Pagal teismq praktik4, pakanka nustatyti valstybineje tarnyboje dirbandio asmens
speciali4sias pareigas, t. y. galimybq de jure
igyvendinti tam tikro subjekto u.iklo, kontrolg, o tai, ar
asmuo de facto pasinaudojo tokia galimybe, verlinant jo elgesio atitikti
{statymo nuostatoms n€ra
teisiSkai reik5minga (Lietuvos^^vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio
4 d. nutartis

administracineje byloje lVr.

A502

-27g0/20 I 2).

Taigi, nagrinejamuoju atveju ndra svarbu, ar A. Velykiene, kaip administracijos direktoriaus
pavaduotoj a, de facto prieme sprendimus del UAB
,,sinergijos projekiai", svarbu ta"i, kad de jure ji
turi valdingus igalinimus/kontrolg Sio juridinio asmens veiklos uptlnt or klausimais. Kaip bendroves,
kuri yra pelno siekiantis subjektas, bendrasavininke ir Sios imones vadovo sutuoktine, ji yra
suinteresuota pelninga imones veikla, taip pat jos veiklos aplinkos pagerinimu.
Nors Komisija nenustatd duomenq, jog A. Velykiene, eidama pareigas valstybineje tarnyboje,
atstovavo savo inonds interesams, tadiau vertinant visuomening jos, kaip administracijosdirektoriar.rs
pavaduotojos, politinio (asmeninio) pasitikinejimo valstybes tarnautojos, funkcijq svarb4,
manytina,
kad jis ne
savo veiklos skaidrumo, ne5ali5kumo ir objektyvumo i<ytandirl abejoniq.
Vadovauja
s einandiam asmeniui taikytini itin auk5ti tarnybines veiklos ir atsakomyb,Js

standartai.
turi pagristq hkesdiq, kad tokie asmenys yra ne tik auk5tos profesin,js
kvalifikacijos, bet ir veikia laikydamiesi auk5tesniq morales ir tarnybines etikos principq.

fvertinusi minet4sias aplinkybes, Ifumisija claro iSvaclq, kact A. Velykienei vykclant
administraciios direktoriaus puvatluotojos pareigus ir kontroliuojant (lrbanistines -pldtrtts
departamentq (vieias interesas), kurio priimami sprenclimai, tiesiogiai susijg su iios ,ilttyb,O,
tarnautoios ir jos sutuoktiniui priklausaniios bei sutuoktinio vaclovuujamos bendrovris veik1a
(privatus interesas), kyla nuolatinis vieiqjry ir privaii4 interesq konJliktas, t.y.A. Vetykiend veik,ia
nuolatinio poblidiio viei4ir,y ir privaii7 interes4 situacijoje, tuo paieisclama lstatymo 3 straipsn,io
I dulies 2 punkto ir ll straipsnio I ir 2 daliry nuostutas.

Atsiivelgiant i tai, rekomenduotina Ktaipddos miesto savivaltlybds tarybai sprgsti A,
Velykiends nuolatinio interes4 konflikto situacijq -funkcijas, kelinniias A. Velyakienei nuolatini
interesq konfliktq, pavedant atlikti kitam valstybds tarnautojui.
Del kitU paieidimtt

Tyrimo metu Komisija nustate, kad A. Velykiene interneto svetaineje ,,Facebook,' sav,o
puslapyje, kuris yra prieinamas ir matomas visiems Sio tinklo varlotojams, yra patalpinusi informaci.i4
apie UAB ,,Sinergijos projektai" veikl4, vykdytus darbus, iskaitant veikl4 Klaipedos mieste. tS
informacijos turinio galima sprgsti, jog pati A. Velykiene atliko tam tikrus darbus veikdama UAB
,,Sinergijos projektai" vardu, Be to, A. Velykienes patalpinta informacija raginama j4 rekomenduoti
ie5kantiems namq pridavimo specialisto, susisiekti su ja, daromos nuorodos valdomos bendrovds
i
internetini puslapi, talpinamos ,,priduotq" objektq nuotraukos (Komisijos 2018-11-05 protokolo Nr.
TARI-149 priedas Nr. 3), t.y. informacijayrareklaminio pobudZio.
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Mineta, kad UAB ,,Sinergijos projektai" veikla yra privatus A. Velykienes interesas, kadangi ji yra
Sios imones bendrasavininke ir vadovo sutuoktind, todel turi turtini ir asmenini suinteresluoiu*4
imones atZvilgiu.
Toje padioje interneto svetaineje A. Velykiene nurodo savo uZimamas pareigas valstybirreje
direktoriaus pavaduotoja (nurodyta angl. Deputy Direuorj Klaipedos mie,sio
savivaldybe.

tarnyboje

Sia viesai A. Velykienes skelbiama informacija formuojamas ispudis, kad A. Velykirone
vykdo veikl4 abiejuose juridiniuose asmenyse - kaip administracijos direktoriaus pavaduotoja
Klaipedos miesto savivaldybeje, kurioje ji turi vie54 interesE, ir kaip UAB ,,sinergijos projektsi,',
kuri yra jos privatus interesas, atstove, todel kyla pagristq abejoniq kuri interes4 vies4 ai piivatq
A. Velykiene atstovauj a. Tokia situacija, Komisijos vertinimu, nira suclerinama su lstatymo 3
straipsnio I dalies 1-2 punktry nuoslata, kad asmenys, dirbantys valstybindje tarnybttje,
tarnybines pareigas privalo stlikti neialiikai, tinkamai ir objektyviai, teisis aktry nustatyta tvsrka
ir priemonimis vengti interesry konflikto ir elgtis taip, kad net nekiltu abeioniu. kacl toks'
konfliktas yru ({statymo 3 straipsnio I dalies 1-2 punktai).

Be to, aukiiiau nurodyti veiksmai, kuriais A. Vetykiend, pristatyclamu aclministractljos
direktoriaus pavaduotoja, skatina naudotis/pirkti jui priklausuniios benclrovis paslaugas, clil
kuri7 dalies ii gali daryti itnkq eiduma pareigas valstybindje tarnyboje, vertintini kaip [statymo 3
straipsnio I dalies 3 punkto paieidimas. {stntymo 3 straipsnio I dulies 3 punkte numat:ytq
prievold dirbaniiam valstybinije tarnyboje asmeniui nesinaudoti pareigomis asmeninei nauclai
guuti.

Komisija, atsiZvelgdama i auk5diau iSdestytus faktus ir vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vieSqiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo 22 straipsnio I
dalies 2 punktu, 3 dalimi,

nusprende:
1. PripaZinti, kad Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotoja
A. Velykiene Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje
istatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaruodama savo ir savo sutuoktinio ry5io su juridiniu
asmeniu, kurio akcininkai jie yra, bei sutuoktinio darbovietes UAB ,,sinergijos projektai", paZeide
{statyrno 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto nuostatas.

2. PrrpaLinti, kad A. Velykiend, atstovaudama privadius asmenis Valstybineje teritor:ijq
planavimo ir statybq inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei galimai kitose
institucijose, paZeide Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje istatyrno 12 straipsnio 2 dali.
3. PripaZinti, kad A. Velykiene, vykdydama Klaipedos miesto savivaldybes administracijc,s
direktoriaus pavaduotojos pareigas ir kontroliuodama Urbanistines pletros departament4, kurio
priimami sprendimai, tiesiogiai susijg su Sios valstybes tarnautojos ir jos sutuoktiniui priklausandic,s
bei sutuoktinio vadovaujamos bendrovds veikla, veikia nuolatinio pobldZio viesqjq ir privadiq
interesq situacijoje, tuo paZeisdama Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo
valstybineje talnyboje istatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio I ir 2 daliq nuostatas.

4, Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes tarybai sprgsti A. Velykiends nuolatinio
interesq konflikto situacij4 - funkcijas, keliandias A. Velykienei nuolatini interesq konfliktil
pavedant atlikti kitam valstybes tarnautoi ui.
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5y.:"jr, jai velykiene, prisisratydama administracijos
tus pavaduotoja, skatina naudotis/pirkti
priklausandios bendroves paslaugas, del kuriq
alies
gali daryti itak4 eidama pareigas valstytinJie hrnyboje,
paaeidLia Lietuvos Respublikos
tarnyboj e, paleidLia
Resoublikos
ieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tamyboje
Irtuty-o 3 straipsnio 1 dalies 1,2 ft 3
unktq
riimar
rimtyrlstyb

::lo'-uii

.t

Nesant pakankamai duomenq, kad A. Velykiene bltq dalyvavusi rengiant,
svarst ant ar
sprendimus del su UAB ,,sinergijos projektai" veikla susijusiq klauslmq,
tyrimo Sioje
del jos elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viesqiq privadiq interesq derinimo
je tarnyboje istatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 1i straipsnio I
ii 2 daliq nuostatoms
vti.

ii

Si4 isvad4 perduoti Klaipedos miesto savivaldybes tarybai tvirtinimui.
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