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I. Vakarų Lietuvos tėvų forumas, reaguodamas į naujienų portale Atvira Klaipėda [2019-01-14]
publikuotą straipsnį apie tai, kaip 2019-01-14 Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos kolegijos
posėdyje vyko svarstymas dėl pailgintos dienos grupių Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose mokesčio sumažinimo ir kai kurių Tarybos narių pasisakymus, kreipiasi į
Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos Etikos komisiją, su prašymu išnagrinėti šiuos pasisakymus
ir jų etiškumą pagal LR Valstybės politikų elgesio kodekso (2006 m. rugsėjo 19 d. Nr. X-816, aktuali
suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-01-01) 4 straipsnio 1 papunktį „pagarba žmogui ir
valstybei“, 2 papunktį „teisingumas“ bei 8 papunktį „nešališkumas“.

II. Minimame portale pateikti vicemerui A. Šulcui priskirti teiginiai: „Biudžetas ir veiklos planai labai
įtempti, iš kur čia toks administracijos gerumas, komunizmo artyn? Tęsiame tendenciją kurti
komunizmą. Jei būčiau priešas bendruomenės, sakyčiau padenkime šimtu procentų, o po manęs nors
ir tvanas, bet taip negalima. Turime biudžeto, trejų metų strateginio plano gaires. Ir matyti, kad
katastrofiškai trūksta pinigų biudžete, jau senokai taip nėra buvę. Politika atitraukti vaiką nuo namų
tikrai kvepia socializmu. Savarankiškumą nubraukiame. Išlaikytinių bendruomenę pradedame kurti.
Siūlau ne daugiau 50 procentų – tai normalus prisidėjimas“, – teigė vicemeras Artūras Šulcas.
Taip pat minimame portale pateikti ir vicemerei J. Simonavičiūtei priskirti teiginiai: „Sovietiniais
laikais irgi buvo prailgintos grupės, bet tik tiems, kurie tikrai negali pasirūpinti tuo metu savo vaikais.
Tėvų forumas kreipėsi todėl, kad Vilnius taip padarė. Tačiau mada, ateinanti iš Vilniaus, ne visada
yra tinkama pas mus“, – sakė vicemerė, irgi siūliusi rinktis 50 proc. variantą.
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III. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-12-03 dienos rašte Nr. TAS-350 Dėl
atlyginimo dydžio už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą mažinimo, adresuotame Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos kolegijos pirmininkui Vytautui Grubliauskui, yra paaiškinta, kad
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 30 įsakymu Nr. AD12570 sudarytai darbo grupei buvo pavesta įvertinti atlyginimo dydžio tėvams sumažinimo galimybes
už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose po to, kai 2018 m. spalio 25 d. Vakarų Lietuvos tėvų forumas kreipėsi į miesto
savivaldybės tarybą ir administraciją su prašymu rasti lėšų miesto biudžete finansuoti tokias grupes.
Kolegijai pateiktame sudarytos darbo grupės 2018-11-16 posėdžio protokole Nr. ADM1-403 yra
aiškiai surašyta, kad pasibaigus svarstymams darbo grupėje, buvo pateikta atskira Vakarų Lietuvos
tėvų forumo nuomonė dėl pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo nemokamai arba įkainio
sumažinimo 70 proc.
Vakarų Lietuvos tėvų forumas, remdamasis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (1994
m. liepos 7 d. Nr. I-533, aktualios suvestinės redakcijos) 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 4 straipsnio 1, 5,
6, 8, 9 ir 13 punktais, konstatuoja, kad remiantis šiomis įstatymo normomis, vietos savivaldos teisė
yra suteikta vietos gyventojų bendruomenei, o savivaldybės atsakingos institucijos tik įgyvendina šią
teisę. Kaip tėvų interesus atstovaujanti organizacija, manome, kad turime visas įstatymu suteiktas
teises kreiptis dėl daliai vietos gyventojų aktualios problemos ir tikėtis objektyvaus sprendimo iš
atsakingų vietos savivaldos institucijų. Taip pat turime visas įstatymu suteiktas teises kreiptis dėl
viešosios paslaugos teikimo nemokamai, nes Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 8
straipsniu yra reglamentuota, jog tokios paslaugos gali būti teikiamos tiek atlygintinai, tiek ir
neatlygintinai.
Tačiau naujienų portale pateikti teiginiai, deja, rodo, kad politikai savo svarstymuose vadovavosi ne
tik objektyviais kriterijais ir faktais, bet ir itin subjektyviomis emocijomis, kuriomis išreiškė
nepagarbą daliai vietos gyventojų bendruomenės (t.y. tėvams, pradinukų vaikų turinčioms šeimoms)
bei leido suabejoti teisingumo ir nešališkumo principų laikymusi.

IV. Vakarų Lietuvos tėvų forumo nuomone, minimų politikų pasisakymuose:
1) pažeistas Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 1 papunktis
„pagarba žmogui ir valstybei“, kuriame konstatuojama, kad valstybės politikas „laikosi žmogaus
teisių ir laisvių ir ja užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina
pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis“. Manome, kad abu vicemerai išreiškė nepagarbą daliai
savivaldybės gyventojų bendruomenės: Lietuvos Respublikos įstatymai užtikrina mums, kaip
Lietuvos Respublikos piliečiams, teisę kreiptis dėl viešųjų paslaugų teikimo neatlygintinai
organizavimo tvarkos, o politikų pasisakymai su aliuzijomis į socializmą ar net komunizmą tikrai
nedidina pasitikėjimo valstybe ir jos institucijomis.
2) pažeistas Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 2 papunktis
„teisingumas“, kuriame konstatuojama, kad valstybės politikas „vienodai tarnauja visiems žmonėms
nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių
įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ir kitų skirtumų“ bei 8 papunktis „nešališkumas“, kuriame
konstatuojama, kad valstybės politikas „neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti
valstybės politiko pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat yra
objektyvus priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo“. Manome, kad abu vicemerai
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savo pasisakymuose buvo neetiški tų gyventojų, kurių socialinė padėtis yra sunkesnė (bet kurie
nepakliūna į gretas tų, kurie gauna kompensacijas ar kuriems taikomos mokesčių išimtys) atžvilgiu.
Taip pat ne pirmus metus atstovaudami tėvų interesus susiduriame su išankstiniu nusistatymu
(aliuzijomis į socializmą ar komunizmą) prieš daugelį kiek labiau socialiai orientuotų iniciatyvų – o
tai jau galima vertinti ir kaip išankstines liberalias pažiūras palaikančių politikų nuostatas prieš
socialiai orientuotas politines pažiūras turinčius vietos gyventojų bendruomenės atstovus.

IV. Papildomai atkreipiame Etikos komisijos dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Vietos
savivaldos įstatymo (1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533, aktualios suvestinės redakcijos) 4 straipsnio 15
punktą, savivaldybė savo interneto svetainėje turi nuolat atnaujinti informaciją, kuri privalo būti
viešinama pagal šį ir kitus norminius teisės aktus. Deja, nors Kolegijos posėdis įvyko 2019-01-14,
tačiau 2019-01-22 dieną 11 val. posėdžio protokolo savivaldybės internetinėje svetainėje dar nebuvo.
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