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Sausio pabaigoje gimęs meras 
Andrius Bautronis sulaukė ne 
tik daugybės sveikinimų ir pa-
linkėjimų, bet ir dovanų. Skai-
drumą deklaruojančiam politikui 
viena dovana pasirodė nedera-
ma priimti. Per mero sekretoria-
tą A.Bautronį pasiekė vokas, ja-
me – privačios įmonės direktorės 
pasirašytas sveikinimas ir 100 eu-
rų grynaisiais. Situacija gana deli-
kati, todėl nežinodamas ką daryti 
su gautais pinigais meras parašė 
pareiškimą policijai. Dovanoji-
mo aplinkybės pradėtos tirti. Re-
dakcijos žiniomis, kol kas vyksta 
aplinkybių patikslinimas. 

Nei Raseinių rajono polici-

jos komisaras, nei Savivaldybės 
atstovai, nei pats meras to ne-
komentavo. Esą tai galėtų pa-
kenkti tyrimui. Ar jaunas rajo-
no vadovas tinkamai pasielgė, 
spręsti kiekvienam. Galbūt poli-
tikas galėjo viešai deklaruoti ga-
vęs grynųjų ir savo nuožiūra ati-
duoti tiems, kuriems jų labiau 
reikia. Pavyzdžiui, vaikų glo-
bos namams ar gyvūnų mylėto-
jų draugijai. Ar tokia reakcija ne-
pakenks jam pačiam? Juk per kitą 
gimtadienį jis gali nesulaukti jo-
kių dovanų, nes ne kiekvienas 
norėtų aiškintis policijoje. 

„Alio Raseinių“ informacija

Delikati mero 
gimtadienio dovana

Specialistų komentarai
Jūsų glaustai aprašytą situaciją vertinčiau per interesų konfliktų valdymo 
prizmę. Suprantu, kad meras, nuspręsdamas nepriimti gautos dovanos, 
tikriausiai vadovavosi naująja viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka. 
Pagal šią tvarką atsiranda nauja prievolė nepriimti dovanų, kai jos susiju-
sios su užimamomis pareigomis. Džiaugiuosi, kad mūsų politikai reaguo-
ja į šiuos pasikeitimus, ir tikiuosi, kad VTEK parengus gaires bus dar dau-
giau aiškumo, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.

Geroji praktika panašiose situacijose būtų remtis įstaigos turima anti-
korupcine tvarka ir dovanų politika, kurios padėtų darbuotojams suval-
dyti kylančias rizikas ir tinkamai sureaguoti. Iš viešai prieinamos infor-
macijos sunku įvertinti, kokios yra šiuo metu savivaldybės turimos tvar-
kos. Tikiuosi, kad šis atvejis kaip tik ir paskatins Raseinių rajono savival-
dybės atstovus skirti daugiau dėmesio tokiems atvejams aptarti, kad bū-
tų aiškiau, kaip tinkamai pasielgti ir apie ką reikėtų pagalvoti. 

Džiaugiuosi, kad mes su jumis interesų konfliktų valdymo klausimams 
2020 metais skiriame daugiau dėmesio. Juk jei norime pasivyti Šiau-
rės Europos kaimynus, per ateinantį dešimtmetį neišvengiamai turėsime 
skaidrinti įtakos darymą ir siekti labiau pagrįstų sprendimų.

Ingrida Kalinauskienė,
COO „Transparency International“ Lietuvos skyrius programų vadovė 

Toks privačios įmonės veiksmas gali būti laikytinas papirkimu, todėl me-
ro kreipimasis į policiją yra logiškas sprendimas siekiant išsiaiškinti įvy-
kio aplinkybes.

Dėl dovanos ir kyšio bendra rekomendacija yra tokia, kad viešajame 
sektoriuje dirbantys asmenys neturėtų priimti turto ar tam tikros nau-
dos, kuri būtų duodama ne pagal tradicijas ir protokolą, arba esant situa-
cijoms, kai dėl tokio davimo aplinkybių – vietos, laiko, formos ir pan. – vi-
suomenė galėtų suprasti nevienareikšmiškai bei vertinti prieštaringai (t. y. 
sukeltų interesų konflikto regimybę).

Tokios „dovanos“ – nenumatyti atlygiai – jau yra korupcijos apraiškos. 
Tai iškreipia savivaldybės tarnautojų veiklos ir atlygio už jų nustatytą darbą 
principus, sudaro prielaidas nevienodai traktuoti asmenis, gali paskatinti ir 
kitus klausimus spręsti tokiu pat būdu, nesilaikyti nustatytos tvarkos ir pan. 

Renata Keblienė, 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Komunikacijos skyriaus viršininkė

◗◗ Meras A.Bautronis vengia neaiškių dovanų.
Marius ALEKSIŪNAS 
marius.aleks@gmail.com

DARBAS VISĄ PARĄ
Paklaustas, kodėl jis metus dirbo 
be atlyginimo, M.Bertulis atvira-
vo: „Esu žemaitis, kantraus bū-
do. Kentėjau, nes aukso kalnus 
pažadėjo. Dirbdavau paromis, 
dieną naktį laukdavau automobi-
lyje iškvietimų, bet kantrybė ne-
begalinė. O ir ant stalo kažką pa-
dėti reikia, vien pažadais gyvas 
ilgai nebūsi. Turiu dvi dukras, 
viena studentė, kita antrokė. Du-
krų poreikiai turi būti patenkin-
ti. Dėl nesumokėtos algos ban-
džiau kalbėtis su direktoriumi, 
man sakydavo, kad arba jis, ar-
ba savininkas atvažiuos. Bet kai 
pamačiau, kad esu mulkinamas, 
pasitaręs su advokatu nuspren-
džiau imtis drastiškų priemonių. 
Juk už darbą Darbo ginčų komi-
sija tai priteisė, o skolos įmonė iki 
šios dienos negrąžina“, – pasako-
jo buvęs „Tigro šuolio“ Raseinių 
padalinio apsaugininkas.

NEPATENKINTI 
APSAUGININKAI PALIEKA 
DARBOVIETĘ
Pasak raseiniškio, tokių pras-
tų darbo sąlygų jis niekur nebu-
vo matęs, nes dieną naktį turė-
davo sėdėti automobilyje ir būti 
pasirengęs sureaguoti į kiekvie-
ną iškvietimą. Raseiniuose tarp 

„Tigro šuolio“ klientų yra rajono 
Savivaldybės administracija, „Ra-
seinių vandenys“, lopšelis-darželis 
„Saulutė“ ir kt. Buvęs „Tigro šuo-
lio“ darbuotojas teigė neturėjęs net 
kur gamtinius reikalus atlikti, to-
dėl jam tekdavo tai daryti viešai 
prieinamuose tualetuose. 

M.Bertulio žodžiais, įmonės va-
dovybės požiūris į darbuotojus 
buvo toks atsainus, kad apsaugi-
ninkai vienas po kito pradėjo išsi-
lakstyti. „Mano žiniomis, Arioga-
loje nebedirba žmogus, nes kurį 
laiką negavo atlyginimo. Bėga dar-
buotojai ir iš kitų Lietuvos miestų 
padalinių, kuriuose „Tigro šuolis“ 
saugo objektus“, – kalbėjo vyras.

ADVOKATAS PARENGĖ 
IEŠKINĮ DĖL BANKROTO
M.Bertulio samdomas teisininkas 
Vitoldas Martovičius patvirtino, 
kad jo klientui Darbo ginčų ko-
misija priteisė 1 900 eurų. „Manto 
žodžiais, komisija jam priteisė dvi-
gubai mažiau nei tikėjosi, tačiau 
atsakovas ir tų pačių pinigų ne-
grąžina. Nė viena šalių skolos ne-
ginčija, sprendimas įsiteisėjęs, o jei 
jie nesumoka priteistos sumos, bu-
vo nuspręsta kreiptis su ieškiniu 
dėl bankroto bylos iškėlimo. Kiek 
mūsų buvo paprašyta, tiek mūsų 
advokatų kontora padarė. Lauksi-
me tolimesnių žingsnių. Apie at-
sakovo ketinimus taikiai susitar-
ti ar grąžinti skolą kol kas jokių 

duomenų neturime.“

REIKALAI PAJUDĖS
„Tigro šuolio“ direktorius 
D.Jurkevičius išgirdęs apie ra-
seiniškį M.Bertulį teigia negin-
čijantis Darbo ginčų komisijos 
sprendimo. Anot jo, norisi vis-
ką pabaigti kuo greičiau ir tai-
kiai: „Sumokėsime viską, kas 
jam priklauso. Apmaudu, kad 
buvo nepagrįstai paskleista nei-
giama informacija apie įmonę. 
Šiuo metu turime šiokių tokių 
sunkumų, tačiau jam bus viskas 
sumokėta.“ 

ĮMONĖS POZICIJA: BUVO 
PRASTAS DARBUOTOJAS
Paprašytas pakomentuoti, dėl ko 
kilo ginčas su buvusiu darbuo-
toju, D.Jurkevičius buvo atviras:  
„Pulto operatoriams akis dras-
kydavo. Į iškvietimus važiuoda-
vo pagal nuotaiką: nori važiuoja, 
nori – ne. Vienu žodžiu, daryda-
vo ką nori. Tekdavo iš klientų net 
nusiskundimų sulaukti dėl tokio 
elgesio. Reikalaudavome rašy-
ti pasiaiškinimus, įspėdavome ir 
žodžiu, ir raštu. Taip pat jis daž-
nai imdavo nedarbingumo biu-
letenius: kai tik šventės, taip ir 
suserga, nors feisbuke matyda-
vome, ką jis daro. Kartą sirgda-
mas net baikerių šventėje daly-
vavo. Visada mačiau poreikį jį 
atleisti iš darbo.“ 

Saugojęs kitus jaučiasi 
nukentėjęs pats
Apsaugos firmoje „Tigro šuolis“ dirbęs dviejų 
dukrų tėvas Mantas Bertulis jaučiasi apgau-
tas buvusio darbdavio. Pasak vyro, jis plušo už 
du, tačiau su juo nebuvo atsiskaityta už metus 
laiko. Apsaugos paslaugas teikiančios įmonės 
direktorius Darius Jurkevičius neslėpė nepasi-
tenkinimo buvusio apsaugininko darbu, nors pri-
teistos 1 900 eurų skolos neginčijo. „Tigro šuolio“ 
vadovas tikino, kad Raseiniuose įmonės saugomi 
objektai yra patikimose rankose.

◗◗ „Tigro šuolis“ saugo kelioli-
ka objektų Raseiniuose, įskai-
tant ir Savivaldybės įstaigas 
bei įmones.

◗◗ Apsaugininku dirbusiam M.Bertuliui tekdavo budėti saugos įmonės automobilyje.  V.Judicko nuotraukos

V.Judicko nuotrauka


