PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA
SPRENDIMAS
DĖL DARIAUS KUBILIAUS
2021 m. birželio 30 d. Nr. 1
Palanga
Palangos miesto savivaldybės Etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininko
pavaduotoja Renata Surblytė, nariai Arvydas Dočkus, Irena Galdikienė, Jonas Jukna, Domininkas
Jurevičius, Ramutis Šeštokas, Vladas Žulkus, įvertinusi aplinkybes dėl Palangos miesto savivaldybės
tarybos nario Dariaus Kubiliaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio
kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatoms bei išnagrinėjusi tyrimo metu surinktą medžiagą,
n u s t a t ė:
Tyrimo pagrindas ir dalykas
Komisija 2021 m. birželio 18 d. posėdyje susipažino su Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos (toliau – VTEK) 2021 m. birželio 10 d. raštu Nr. S-1808-(2.5) „Dėl Palangos savivaldybės
tarybos nario Dariaus Kubiliaus elgesio vertinimo“, kuriuo Komisijai pavedama pagal Kodekso ir
Įstatymo nuostatas įvertinti Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dariaus Kubiliaus elgesį, ir,
vadovaudamasi Kodekso 7 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės Etikos komisijos
nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.
T2-106, 31.1 punktu, nusprendė pradėti tyrimą dėl jo elgesio vertinimo.
Nustatytos faktinės aplinkybės
Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas Darius
Kubilius 2021 m. gegužės 25 d. viešojoje erdvėje socialiniame tinkle „Facebook“ po Ramūno
Karbauskio įrašu paskelbė įrašą (komentarą) „Išgamos TS-LKD (TSRS)+liberastai...“. Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija 2021 m. birželio 3 d. gavo TS-LKD vykdomojo sekretoriaus Martyno
Prievelio kreipimąsi Nr. S-3 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nario ir Tarybos etikos
komisijos pirmininko Dariaus Kubiliaus neetiško elgesio“, kuriame prašoma įvertinti, ar Tarybos
narys, Etikos komisijos pirmininkas Darius Kubilius nepažeidė Kodekso nuostatų. Darius Kubilius
2021 m. birželio 17 d. nusišalino nuo klausimo, susijusio su jo asmeniu, svarstymo ir perdavė
pirmininkavimą Komisijos pirmininko pavaduotojai Renatai Surblytei.
Dariaus Kubiliaus paaiškinimas
Komisija, 2021 m. birželio 18 d. posėdžio metu pradėjusi tyrimą, pasiūlė tiriamam
asmeniui Tarybos nariui, Etikos komisijos pirmininkui Dariui Kubiliui pateikti Komisijai rašytinį
paaiškinimą dėl kreipimesi išdėstytų aplinkybių.
Etikos komisijos pirmininkas Darius Kubilius 2021 m. birželio 25 d. pateikė
paaiškinimą:
„Atsižvelgdamas i 2021 m. birželio 18 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos
etikos komisijos nuotolinio posėdžio protokolą Nr. 2, teikiu paaiškinimą „Dėl savo komentaro
viešojoje erdvėje (facebook paskyroje), t.y.:
Š.m. gegužes 25 d. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas gerb.
Ramūnas Karbauskis savo facebook paskyroje įkėlė postą, apie tai, kaip ,,bendromis pastangomis
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Seime pavyko atmesti partnerystės įstatymą ir apsaugoti tradicinės šeimos sampratą, nors liberalai ir
liberalioji konservatorių dalis dėjo visas pastangas, kad jis Seimo salėje patirtų sėkmę: vakar vakare, jau
gerokai po darbo valandų, kad Seimo nariai nespėtų susipažinti su projektu ir gausiomis teisės
departamento pastabomis jam, įtraukė į darbotvarkes. Buvo daug melo. Pasakojama, kad projektas neturi
nieko bendro nei su šeima, nei su santuoka, nors partnerystės apibrėžimui buvo nukopijuota 2011 m.
Konstitucinio Teismo sprendime suformuluota „šeimos“ sąvoka, į partnerystės įstatymą perkeltos santuokos
sudarymo sąlygos, sutuoktinių teisės ir pareigos. Žinoma, tą panašumą su santuoka nuslepiant. Tą
kopijavimą iš kitų teises aktų, reguliuojančių šeimyninius santykius, labai gerai rodo plagiato patikros
sistema. AČIŪ visiems, prisidėjusiems prie partnerystės įstatymo projekto atmetimo pateikimo metu“.
Reaguodamas į tokius Seimo valdančiosios daugumos ,,elgesio veiksmus“, parašiau komentarą po
minėto posto tekstu, taip išreikšdamas savo požiūrį į susiklosčiusią situaciją bei prieštaravimą į jų
apgaulingą elgesį, rezgamas pinkles bei melą.
Aš savo elgesiu bei komentarais niekada nesiekiu įžeisti ir/ar kitaip pažeminti kitos
politinės krypties oponuojančių asmenų ir tokių tikslų neturiu bei veidmainiauti neketinu, tačiau
savo nuomonę jautriais politiniais/socialiniais klausimais visada išreiškiu ir išsakau,
nepataikaudamas valdančiajai daugumai vietiniame, regioniniame ar centriniame lygmenyje.
Suprantu, kad mano komentaro viešojoje erdvėje paminėti žodžiai buvo netikėti ir neįprasti
TS-LKD lektoratui, tačiau būtent taip išreiškiau savo nuomonę prieš klastą ir apgaulę siekiančių
savo tikslų Seimo valdančiosios daugumos „politikų“ elgesį, kurie, mano manymu, savo poelgiais
pamina mūsų Tautos vertybes ir daugumos Lietuvos piliečių požiūrį į tradicinės šeimos konstitucinę
sampratą, taip klaidindami savo rinkėjus.
Tenka pripažinti, kad šiuo metu tik LVŽS viešojoje politinėje erdvėje deklaruoja ir
gina tradicinę šeimą, kultūrą bei etnokultūrą, papročius ir tradicijas, tuo tarpu kitos Seime
valdančiąją daugumą sudarančios politinės jėgos (didžioji jos dalis) „neva“ puoselėjančios
krikščioniškas vertybes, savo veiksmais išduoda tradicinę šeimą. Apie tokius klastingai bei
apgaulingai besielgenčius „atstovus“ ir jų elgesį, dar mūsų Tautos garbingas poetas Maironis savo
kūriniuose/posmuose pažymėjo:
„O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji,
O dvasią užspaustum tėvynės jaunos...
Tegul ir tave ateitis tolimoji
Minėja... kaip išgamą mūsų dienos“
Maironis Jaunoji Lietuva
Apgailestauju, kad š.m. birželio 17 d. vykusiame 9-ojo šaukimo Palangos miesto
savivaldybės tarybos 28-ojo nuotolinio posėdžio metu nagrinėjant 13 darbotvarkės klausimą,
pasisakęs tarybos narys (D.Želvys) bei meras, klaidingai interpretavo mano komentarą viešojoje
erdvėje, todėl jų išsakytus pasisakymus prašau laikyti tik jų asmeninėmis nuomonėmis bei
įžvalgomis.
Taip pat noriu pažymėti, kad šiuo metu tik LVŽS nuosekliai kurianti žmogui
tarnaujančią socialinę, ekonominę bei politinę aplinką, visada savo sprendimais remiasi tokiomis
vertybėmis, kaip „darnus tradicinės šeimos ir bendruomenės puoselėjimas, patriotiškumas, istorinė
atmintis bei Lietuvos valstybiškumo saugojimas“, o būdamas LVŽS Palangos skyriaus pirmininku
visada vadovaujuos ir laikausi minėtų vertybių puoselėjimo.“
Teisinis veikos vertinimas ir motyvai
Tiriamas asmuo Darius Kubilius yra Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.
Savivaldybės tarybos nario statusą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
(toliau – VSĮ) 22 straipsnio 1 dalis: „Savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės
atstovas“. Kitaip tariant, Darius Kubilius yra Palangos miesto gyventojų išrinktas bendruomenės
atstovas, Palangos miestui žinomas ir miesto visuomenę reprezentuojantis žmogus, todėl jam
taikomi viešojo asmens kriterijai. Viešieji asmenys reprezentuoja visuomenę, todėl jų veiklai keliami
didesni reikalavimai, nei bet kurio kito visuomenės nario bei jų atžvilgiu yra taikomi aukštesni
elgesio viešajame gyvenime reikalavimai ir principai, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos
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valstybės politikų elgesio kodeksas. Kodekso nuostatos tarybos nariams taikomos tiesiogiai ir visos
apimties.
Tarybos narys, kaip politikas, turi vadovautis Kodekso 4 straipsnyje įtvirtintais valstybės
politikų elgesio principais. Dariui Kubiliui, kuris yra ne tik Tarybos narys, bet ir Etikos komisijos
pirmininkas, yra taikomi aukštesni veiklos, atsakomybės ir etikos standartai, todėl turėtų susilaikyti
nuo viešų pareiškimų, kuriais asmenys būtų menkinami ir/ar žeminami.
Dariaus Kubiliaus pasisakymas (komentaras) viešojoje erdvėje kitokią nuomonę turinčių
asmenų ir asmenų grupės atžvilgiu pažeidžia valstybės politikų elgesio principus, įtvirtintus Kodekso
4 straipsnio: 1 punkte numatytą pagarbą žmogui ir valstybei – laikytis žmogaus teisių ir laisvių ir
jas užtikrinti, vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didinti pasitikėjimą valstybe ir
jos institucijomis; 2 punkte įtvirtintą teisingumo principą – vienodai tarnauti visiems žmonėms
nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių
įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų; 5 punkte numatytą padorumo principą –
elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos,
kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų,
gautą oficialią informaciją naudoti tik pareigoms atlikti ir nesipelnyti iš jos; o taip pat 6 punkte
numatytą pavyzdingumą – deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės,
moralės ir etikos normų.
Komisija sprendžia, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Darius Kubilius,
paskelbęs menkinantį ir žeminantį pasisakymą viešojoje erdvėje kitokią nuomonę turinčių asmenų ir
asmenų grupės atžvilgiu, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio
1, 2, 5 ir 6 punktuose įtvirtintus valstybės politiko elgesio principus. Toks Tarybos nario elgesys nedera
Palangos miesto gyventojų išrinktam bendruomenės atstovui, Palangos miestui žinomam ir miesto
visuomenę reprezentuojančiam asmeniui. Toks elgesys diskredituoja Palangos miesto savivaldybės
tarybą miesto gyventojų ir kurorto svečių akyse.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija,
n u s p r e n d ė:
1. Pripažinti, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Darius Kubilius, paskelbęs
menkinantį ir žeminantį pasisakymą viešojoje erdvėje kitokią nuomonę turinčių asmenų ir asmenų
grupės atžvilgiu, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 1, 2, 5 ir
6 punktuose įtvirtintus valstybės politiko elgesio principus.
2. Sprendimo kopiją išsiųsti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, pareiškėjui TSLKD vykdomajam sekretoriui Martynui Prieveliui ir Palangos miesto savivaldybės tarybos nariui,
Etikos komisijos pirmininkui Dariui Kubiliui.
3. Sprendimą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.
Sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (Vilniaus g.
27, LT-01402 Vilnius) per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo
suinteresuotajam asmeniui dienos.
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Komisijos balsavimo rezultatai:
Arvydas Dočkus – už.
Irena Galdikienė – už.
Jonas Jukna – už.
Domininkas Jurevičius – už.
Renata Surblytė – už.
Ramutis Šeštokas – už.
Vladas Žulkus – už.

Renata Surblytė

