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Etikos sargai susirūpino savo reputacija
Pakruojo savivaldybės
Etikos komisija
susirūpino vieša
nuomone apie save.
Užvakar posėdyje
nuspręsta kreiptis į
rajono merą, Tarybą,
kad būtų sudaryta
darbo grupė tirti, kaip
atsirado komisijos
sprendimo dokumentas,
kurio nutariamoji dalis
gali prilygti klastotei.
Vėl, tik jau rimtai,
užsiminta apie komisijos
atsistatydinimą.
Janina VANSAUSKIENĖ
pakruojis@skrastas.lt

2 p.

Odontologų rajone
trūksta
3 p.

Pakruojo PSPC direktorius
Edvinas Ašoklis sako, jog
artimiausiu metu pacientų
registracijos pas odontologus
tvarka bus keičiama ir
atnaujinama dėl perėjimo prie
elektroninės sveikatos paslaugų
sistemos.

Kaina 0,40 Eur
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Skandalu virstantys komisijos
sprendimai dėl Viešųjų ir priva
čių interesų der inimo valstybės
tarnyboje, nepaisymas Vyriausio
sios tarnybinės etikos komisijos
(VTEK) pavedimų, nesilaikymas
operatyvumo principo, o galiau
siai ir atsiradęs sprendimo do
kumentas su priešingu posėdyje
vyk usio balsavimo rezult atu ir
šiam fakt ui patek us į „Šiaul ių
kraštą“ („Pakr uojo etikos sargai
klimpsta į skandalą“, 2017 08 29)
– kirto per pasitikėjimą vietos eti
kos sargais.
Vakar baigiantis posėdžiui ko
misijos nar ys Vytautas Kilčiaus
kas pareiškė: „Turiu pasiūlymą:
visai komisijai atsistatydinti.“ Jam
pritarė ir komisijos nariai Alvydas
Žuvininkas bei Povilas Kar velis,
pasiūlę „pasitikrinti Tar yboje“.

Autorės nuotr.

Vytautas Kilčiauskas pirmasis prabilo apie pašlijusią
komisijos reputaciją ir pasiūlė visiems atsistatydinti.

Komisijos pirmininkas Virgini
jus Kacilevičius pažymėjo, kad
visos komisijos atsistatydinimo ga
limybė nenumatyta nuostatuose.
Pasiūlymas visiems atsistaty
dinti paliktas komisijos narių pa
mąstymui iki kito posėdžio.
O šiame nuspręst a kreipt is į
rajono Tar ybą ir merą, kad būtų
sudaryta darbo grupė tirti, kaip at
sirado komisijos sprendimo, priim
to gegužės 30-ąją, dokumentas,
kurio nutariamoji dalis priešinga
balsavimo posėdyje rezultatui ir,
kad šie dokumentai iki rugpjū
čio pabaigos nebuvo paviešinti,
išsiųsti VTEK? Gegužės 30-osios
sprendimas buvo priimtas posė
džiui pirmininkaujant komisijos
pirmininko pavaduotojui Ginta
rui Šurnai.
Nevyniodami žodžių į vatą eti
kos sargai bandė būti savikritiški.
„Kaip mes dabar atrodome multi

Etikos komisijos pirmininkas Virginijus Kacilevičius nemato
teisinės galimybės komisijai atsistatydinti.

medijoje? Vieni
kitus tirsime?“
Tokiai savikritikai atsirasti ga
lėjo padėti ir nepavydėtina, per
kelet ą pastar ųjų mėnesių susi
klosčiusi komisijos situacija.
Iš gautų prašymų komisijai iš
tirt i kai kur ių raj on o Tar yb os
narių galimą viešų ir privačių in
teresų konf liktą, du – dėl Etikos
komisijos vadovų: pirmininko V.
Kacilevičiaus ir pirmininko pava
duotojo Gintaro Šurnos.
Pirm ąj į kart ą G. Šurn a savo
kolegų teismui pateko nenusiša
lindamas skir iant VŠĮ Pakr uojo
ligoninei 30 tūkstančių eur ų iš
biudžeto. Ligoninė yra jo sesers
darbovietė. Nenusišalino svars
tant lėšų skyrimą ir V. Kacilevi
čius – ligoninėje dirba jo žmona.
Kol eg os kom is ij os vad ov us
pripažino nebuvus šališkais, nu
sprendė, jog jie Viešųjų ir priva
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Pjauti ar ne senas liepas Pakruojo Prof. S. Ušinsko gatvėje dėl įvažiavimo keliuko
į kiemą perkėlimo toliau nuo namo? Tokį klausimą sprendė minėtos gatvės
31-ojo ir 31A namų gyventojai. Už kiemo medžių išsaugojimą pasisakiusieji
nenorom nusileido daugumos nuomonei: liepas teks kirsti.
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čių interesų der inimo valstybės
tarnyb oj e įstat ym o nep až eid ė,
nes neturėjo iš to naudos. VTEK
pavedė atlikti tyrimą ir vertinimą
iš naujo, tačiau ir tai padariusi pa
kruojiškių komisija savo sprendi
mų nekeitė.
Šiame posėdyje G. Šurna neda
lyvavo, pranešta, jog šiuo metu iš
vykęs iš Lietuvos. Todėl posėdyje
neapsieita be spėlionių ir užuo
minų „kaip Gintaras pasimovė“
ir kodėl priimti sprendimai buvo
„užspausti“.

Autorės nuotr.

Jurginas paskelbtas
tradicine
Žeimelio gėle
4 p.

Janina VANSAUSKIENĖ
pakruojis@skrastas.lt

Dar metų pradžioje Savivaldy
bė gavo Prof. S.Ušinsko gatvės
31-ojo nam o gyventoj ų praš y
mą nuo sienos „patraukti“ į šio
ir gretimo 31A namo kiemus ve
dantį keliuką.
Žmon ės vald in ink ų praš ė iš
spręsti Savivaldybei priklausan
čio gyvenamojo namo aplinkos
problemą.
„Automobiliai į abu kiemus va
žiuoja po pat langais. Kai šlapia
– nespėjame nuo jų valyti pur vo,
kai sausa – dulkių“, – dėl negrįsto
keliuko seniūnui Sauliui Margiui
skundėsi 31-ojo namo gyventojai
Jonas ir Liongina Jurgaičiai. To
paties namo kiti gyventojai bė
dojo dėl saugumo: „Iš už namo
kampo įsukanti mašina gali kliu
dyti kieme bėgiojančius ar dvira
tuku važinėjančius mažamečius.“
Nukelta į 3 psl.

Dviejų namų gyventojams teko susitarti ir seniūnijos darbuotojams raštu patvirtinti savo sutikimą dėl bendro
keliuko į abiejų namų kiemus pakeitimo.
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PRENUMERATA

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.

Negaunate popierinio „Šiaulių
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!
Kompiuteryje, išmaniajame
telefone ar planšetėje jūs turite
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.
Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.
Prenumeruoti itin paprasta –
interneto svetainėje skrastas.lt
išsirinkite norimą PDF laikraštį
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraštas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį
ir pasinaudodami elektroninės
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą
iškart bus atsiųsti prisijungimo
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.
Jei jums reikia tik vieno ar kelių
PDF laikraščio numerių, galite
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę
telefonu. Prisijungimo duomenis
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.
Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet
kuriame „Šiaulių krašto“ biure
tiesiogiai.

„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“
„Kelmės kraštas“
„Pakruojo kraštas“
„Mūsų kraštas“

2,50 Eur
2,00 Eur
1,50 Eur
1,50 Eur

„Biržiečių žodis“
„Sidabrė“
„Žemaitis“

2,00 Eur
2,35 Eur
2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims.

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių
prenumerata net 50 proc. pigiau.

