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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

IŠVADA
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKO ARTŪRO ŽUKAUSKO

PASISAKYMO KOMITETO POSĖDYJE

2021-04-14       Nr. 101-I-9
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir  procedūrų komisija  (toliau  – Komisija): Aušrinė

Norkienė,  Andrius  Bagdonas,  Guoda  Burokienė,  Viktoras  Fiodorovas,  Irena  Haase,  Silva

Lengvinienė,  Antanas  Matulas,  Kazys  Starkevičius,  Dovilė  Šakalienė,  Stasys  Šedbaras,  Rita

Tamašunienė, gavusi Seimo Darbo partijos frakcijos, asociacijos „Lietuvos tėvų forumas” ir prof.

Gedimino Merkio prašymus įvertinti Švietimo ir mokslo komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko

Artūro Žukausko elgesį Komiteto 2021 m. vasario 17 d. posėdžio metu bei vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo statutas) 78 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, teikia

šią išvadą.

Etikos ir procedūrų komisija nustatė:

Asociacija  „Lietuvos  tėvų  forumas”  2021  m.  vasario  19  d.  rašte  nurodė,  kad  Komiteto

pirmininkas A. Žukauskas Komiteto 2021 m. vasario 17 d. posėdyje savo pasisakymu: „Aš nežadu

kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuriems nepatinka, kad

ten  kažkurioj  vietoj  pasakyta  apie  socialinę  lytį.  Su  tokiais  žmonėmis  šnekėti  tas  pats  kaip  su

plokščios  žemės  šalininkais.“  vienašališkai,  subjektyviai,  remdamasis  išankstinėmis  nuostatomis

sprendė, kurias organizacijas kviesti dalyvauti Komiteto posėdyje, kuriame turėjo būti svarstomas

klausimas  dėl Sveikatos,  lytiškumo  ugdymo  ir  rengimo  šeimai  programos  įgyvendinimo,

parodydamas  nepagarbą  tėvus  ir  šeimas  atstovaujančioms  organizacijoms.  Pareiškėjų  nuomone,

Komiteto  pirmininko  A.  Žukausko elgesys  žemina  Seimo nario  vardą  ir  yra  nesuderinamas  su

Seimo komiteto pirmininko statusu.

Darbo partijos frakcija  2021 m. vasario 22 d. rašte, remdamasi  asociacijos „Lietuvos tėvų

forumas”  išdėstytais  argumentais,  prašė  įvertinti,  ar  Komiteto  pirmininko  A.  Žukausko elgesys

neprieštarauja Seimo statuto ir Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms.
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Prof.  G.  Merkys  2021  m.  vasario  27  d.  kreipimesi  teigė,  kad  Komiteto  pirmininko  A.

Žukausko viešas pasisakymas tiek formos, tiek turinio atžvilgiu yra nesuderinamas su Seimo nario

statusu  ir  Seimo  komiteto  pirmininko  pareigomis.  Prof.  G.  Merkio  nuomone,  Seimo  nario  A.

Žukausko  elgesys,  kai  „<...>  dėl  pasaulėžiūrinių  dalykų  bei  įsitikinimų   viešai  ir  brutaliai

įžeidinėjama  didžiulė  grupė  Lietuvos  žmonių,  yra  nepasvertas,  neatsakingas  ir  akivaizdžiai

provokacinis.“

2021  m.  vasario  17  d.  vykusiame  nuotoliniame  Komiteto  posėdyje  buvo  svarstoma

Komiteto artimiausio posėdžio, numatyto surengti 2021 m. vasario 24 d., darbotvarkė. 

Komiteto  narė  Asta  Kubilienė  paprašė  į  2021  m.  vasario  24  d.  posėdį,  kuriame  buvo

planuojama  svarstyti  klausimą  dėl Sveikatos,  lytiškumo  ugdymo ir  rengimo šeimai  programos,

pakviesti  organizacijas,  kurios  šiuo  klausimu siuntė  raštus  komitetui.  Seimo narė  A.  Kubilienė

pažymėjo:  „Man norėtųsi, kad būtų vertybinė diskusija, norėtųsi, kad šitas klausimas būtų tikrai

išnagrinėtas ir kad būtų kuo daugiau nuomonių. <...> Labai didelis prašymas, kad būtų pakviestos

nevyriausybinės organizacijos, nes mes žinom, kad pagal Konstituciją  tėvai turi teisę auklėti savo

vaikus pagal savo vertybes.“

Reaguodamas į Seimo narės A. Kubilienės prašymą, Komiteto pirmininkas A. Žukauskas

atsakė, kad kvies ne visas suinteresuotas organizacijas: „Gerai, tai mes pakviesim, bet ne visus.“

Į  Seimo  narės  A.  Kubilienės  klausimą,  kodėl  bus  kviečiamos  ne  visos  suinteresuotos

organizacijos, Komiteto pirmininkas A. Žukauskas atsakė: „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia,

kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuri išvis yra apie smurtą artimoj aplinkoj, ir, matot,

jiems ten nepatinka, kad ten kažkurioj vietoj pasakyta apie socialinę lytį. <...> Su tokiais žmonėmis

šnekėti tas pats, kas šnekėti su plokščios žemės šalininkais.“.

Kai kuriems Komiteto nariams nepritarus Komiteto pirmininko nuomonei,  A. Žukauskas

atsakė:  „Na gerai,  tai  Jūs  kvieskit.“  Komiteto  nariams  pareiškus  pageidavimą  išklausyti  visas

suinteresuotas puses, Komiteto pirmininkas A. Žukauskas sutiko pagal galimybes pakviesti visus

atstovus.

Lietuvių kalbos žodyne (http://www.lkz.lt) pateikiamos įvairios žodžio žviegti reikšmės:

žviẽgti, -ia (-ta Sd), -ė intr. KBII155, K, Rtr, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ, žví̇egti, -ia, -ė 

Š; SD169, SD126, R, MŽ, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, KlvK85, L, ŠT170

1. Grv, Mlk, Rod, Dv, Pbr, Rz, Ilg, Rnv smarkiai, spigiai rėkti (ppr. apie kiaules):  Kiaulės žviẽgia,

ėst nori Btrm.

ǁ Lnk, Snt, Vlkv, Kp šaižiai žvengti: Arklį palaikį kokį turės, prigirdys šnapše, ka toks būs, vyraliai,

eržilas, ka žviẽgs, ir apstatys žmogų Jdr. 

ǁ cypti: Taip žviẽgia, taip rėkia tas šuniokas, kad negali apsiklausyt Šmn.

http://www.lkz.lt/
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2. Dg, Avl, Šmn, Mlt žvangėti, čerkšti, džerkšti: Ta čia anie kaukė tie tankai, žviẽgė ka anie čia lig 

pusnaktės Akm.

ǁ švilpti: I mums pačiums tik žviẽga tos kulpkos pro šalį Vkš.

3. Sl, Snt prk. balsu rėkti, garsiai klykti: Nežviẽk, viską padirbęs, sėdėk ant maišo i veizėk Trk. 

4. Šmn šnek. balsu raudoti, verkti: [Mirusių] vaikų žviegtè žviẽgė, kad raudojo Kvr.

5. Užv šnek. burbėti, reikšti nepasitenkinimą, skųstis: Kurkia i kurkia, žviẽgia i žviẽgia tas 

senis Erž. 

ǁ įkyriai prašyti, kaulyti: Žviẽga i žviẽga, o tu, tėvai, kišk Rdn. 

6. Varn prk. magėti būti išleistam (apie pinigus): Rudenį pinigai prie kiekvieno žviegia Rz. 

7. Kv šnek. garsiai juoktis: O aš ne mėgėja buvau žviẽgti, ans juokas, o aš nūsisuku Šll.

ǁ tyčiojantis juoktis: Užsikabinau kresčius [ant naščių] ir einu į prūdą, ka pradėjo tie žviẽgti, 

juokties iš munęs Žr. Ir žviẽga, ir šaipos ta merga Bt.

ǁ išdykauti: Mes žviẽgam, siuntam, mums ir išaušo Yl.

8. šnek. negražiai dainuoti, garsiai šūkauti: Nei dainuoja, nei rėkia – žviẽgia Km. Kas ten jų per 

dainavimas, tik žviẽgia kaip kiaulės Jnš.

Dabartinės  lietuvių  kalbos  žodyne  (http://lkiis.lki.lt/)  pateikiamos  tokios  žodžio  žviegti

reikšmės:  „žviẽg‖ti, ~ia, ~ė 1.  smarkiai rėkti (apie kiaules): Kiaulė skerdžiama ~ia. Kiaulės ~ia –

ėsti nori. 2.  menk. garsiai rėkti, žliumbti: Vaike, ko ~ì̇? 3.  prk. kaukti, čypti: ~ia mašinos. ~damì̇

lėkė sviediniai. 4. menk. garsiai, spiegiamu balsu juoktis: Ko tu čia ~ì̇?“

Kaip matyti iš lietuvių kalbos žodynuose pateikiamų reikšmių, žodis žviegti lietuvių kalboje

tiesiogine  reikšme  paprastai  vartojamas  kalbant  apie  gyvūnus  (kiaules,  arklius  ir  pan.),  o

šnekamojoje kalboje, taip pat perkeltine ar menkinamąja reikšmėmis – ir apie žmones. 

Komisijai  2021 m. kovo 26 d.  pateiktame paaiškinime Komiteto pirmininkas A. Žukauskas

pažymėjo: „Paaiškinu, kad šia fraze neišreiškiau nepagarbos tėvams ir šeimas atstovaujančioms

organizacijoms,  taip tik  išsakiau savo asmeninę nuomonę,  siekdamas, kad Komiteto metu vyktų

konstruktyvi diskusija. Išsakydamas savo nuomonę panaudojau vaizdingą kalbą. Remiantis Lietuvių

kalbos žodynu, žodis „žviegia“ turi ne vieną reikšmę: viena jų yra burbėti, reikšti nepasitenkinimą,

skųstis (http://www.lkz.lt/). Todėl pavartodamas šį vaizdingą lietuvių kalbos žodį, turėjau omenyje

būtent aukščiau nurodytą šio žodžio reikšmę. Jokioms visuomenės grupėms šio žodžio netaikiau ir

nesiekiau jų nesiekiau įžeisti. 

Pažymėtina,  kad Komiteto  posėdžiai  yra  vieši,  juos  stebėti  ir  išreikšti  nuomonę gali  visa

visuomenė (Seimo statuto 53 str. 3 d.), o Komiteto primininkas be kita ko atskirai kviečia dalyvauti

posėdžiuose  reikalingus  asmenis  (Seimo  statuto  52  str.  1  d.  5  p.).  Visi  Komiteto  svarstomais

klausimais  besidomintys  asmenys  ar  jų  grupės  gali  dalyvauti  posėdžiuose,  dauguma jų  nuolat

http://lkiis.lki.lt/
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gauna komiteto darbotvarkes ir kvietimus į posėdžius. Savo pasisakymu nesiekiau ir neįžeidžiau nei

vienos suinteresuotos grupės, o tik išreiškiau nuomonę, kad į posėdį reikėtų kviesti konstruktyviai

diskusijai  pasirengusias ir  argumentais grindžiančias savo nuomonę grupes. Be to, sprendimas,

kurias  organizacijas  kviesti  dalyvauti  į  kitą  Komiteto  posėdį,  buvo  priimtas  nevienašališkai  –

nutarta, kad Komiteto nariai pakvies įvairių institucijų atstovus, kurie, jų manymu, yra reikalingi.

Posėdyje  dalyvavo  tiek  raštus  pateikusių  institucijų  atstovai,  kurie  buvo  ir  be  kita  ko  atskirai

pakviesti,  tiek ir kiti  besidomintys šiuo klausimu: Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja,

Lietuvos tėvų forumo atstovai,  lytiškumo ugdymo lektorė,  Šeimos planavimo ir  lytinės  sveikatos

asociacijos atstovė, VU doktorantė, Lietuvos žmogaus teisių centro projektų vadovė, Nacionalinės

švietimo agentūros atstovai ir kiti, kurie turėjo galimybę pristatyti rengiamos programos medžiagą,

pasisakyti  ir  konstruktyviai  dalyvauti  diskusijoje,  išreikšdami  savo  nuomones  ir  jas

argumentuodami.  Posėdyje  dalyvavo  ir  prašymą  dėl  elgesio  tyrimo  atlikimo  pateikusios

organizacijos.  Vadinasi  šių organizacijų,  atstovaujančių  tam tikros visuomenės dalies  interesus,

teisėti interesai bei jų teisės nebuvo pažeistos.

Suprantu,  kad  mano  išsakyta  nuomonė,  pasitelkiant  vaizdingą  kalbos  būdą,  galėjo  būti

priimta kaip įžeidžianti, tačiau dar kartą pabrėžiu, kad minėta fraze nenorėjau įžeisti nei vienos

visuomenės grupės, be to, ši frazė nebuvo adresuota nei vienai organizacijai ar visuomenės grupei.

Išsakydamas savo nuomonę norėjau tik akcentuoti konstruktyvios diskusijos būtinybę bei sklandų

Komiteto darbą. 

Atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją, sieksiu, kad ateityje tokių situacijų nepasikartotų.“

Lietuvos Respublikos Konstitucijos  5 straipsnyje skelbiama, kad valdžios įstaigos tarnauja

žmonėms. Konstitucijos  29 straipsnio 1 dalis skelbia,  kad įstatymui,  teismui ir kitoms valstybės

institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Minėto  straipsnio 2 dalis skelbia, kad žmogaus

teisių  negalima  varžyti  ir  teikti  jam  privilegijų  dėl  jo  lyties,  rasės,  tautybės,  kalbos,  kilmės,

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Lietuvos  Respublikos  Konstitucinis  Teismas  ne  kartą  yra  konstatavęs,  kad  konstitucinio

asmenų lygybės  principo turi  būti  laikomasi  ir  leidžiant  įstatymus,  ir  juos taikant;  konstitucinis

asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei

įpareigoja  vienodus  faktus  vertinti  vienodai  ir  draudžia  iš  esmės  tokius  pat  faktus  savavališkai

vertinti skirtingai. (inter alia 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2011 m. gruodžio 22 d., 2013 m.

liepos 5 d., 2014 m. liepos 3 d. nutarimai).

Konstitucinis  Teismas  taip  pat  yra  konstatavęs,  kad  konstitucinis  visų  asmenų  lygybės

įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma,

palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra



5

tokio  pobūdžio  ir  tokios  apimties  skirtumų,  kad  toks  nevienodas  traktavimas  būtų  objektyviai

pateisinamas. (inter alia 2010 m. birželio 29 d., 2012 m. vasario 6 d., 2013 m. vasario 22 d., 2015

m. vasario 6 d. nutarimai).

Seimo  statuto  49  straipsnis  nustato  Seimo  komitetų  įgaliojimus  jų  kompetencijai

priklausančiais klausimais, kaip antai:  atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų

valstybės institucijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti

Seimo priimti teisės aktai; prireikus teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas,

pasiūlymus  ir  (ar)  rekomendacijas;  kontroliuoti,  kaip  laikomasi  įstatymų  ir  vykdomi  Seimo

nutarimai,  kaip  laikomasi  šiuose  teisės  aktuose  nustatytų  jų  įgyvendinimo  terminų,  stebėti  ir

vertinti,  kaip  atsižvelgiama  į  komiteto  pasiūlymus  ir  (ar)  rekomendacijas  (5  p.);  nagrinėti

kreipimusis (10 p.) ir kt.

Vykdydami jiems suteiktus įgaliojimus komitetai gali kviesti į posėdžius kitus Seimo narius,

taip  pat  savivaldybių  tarybų  narius,  ministerijų,  kitų  valstybės  institucijų,  partijų,  visuomeninių

organizacijų, mokslo  įstaigų  atstovus,  specialistus,  mokslininkus  ir  kitus  reikalingus  asmenis,

suderinę tai su tų institucijų ar organizacijų vadovais (Seimo statuto 53  straipsnio 6 dalis).

Šios  teisės  normos  lingvistinė  formuluotė   (vartojant  žodžių  junginį  „gali  kviesti“)

suponuoja Seimo komiteto, kaip kolegialiai sprendimus priimančio Seimo struktūrinio padalinio, ir

jo pirmininko teisę savo nuožiūra kviesti visuomeninių organizacijų atstovus ir  kitus reikalingus

asmenis į  komiteto  posėdžius,  bet  imperatyviai  nenustato  prievolės  kviesti  visų  galimai

suinteresuotų organizacijų atstovus. 

Minėta teisės norma koreliuoja su Seimo statuto  52 straipsnio nuostata,  kurioje nustatyti

Seimo  komiteto  pirmininko  įgaliojimai. Seimo  komiteto  pirmininkui  suteikti  tokie  įgaliojimai:

šaukti  komiteto  posėdžius  ir  rūpintis,  kad  jiems  būtų  parengti  reikalingi  dokumentai  bei  kita

medžiaga  (1  p.);  kviesti  dalyvauti  komiteto  posėdžiuose  reikalingus  asmenis (5  p.);  atstovauti

komitetui santykiuose su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis (8

p.) ir kt.

Teisę siūlyti kviesti reikalingus asmenis į posėdžius taip pat turi ir komitetų nariai, dėl jų

siūlymų gali būti balsuojama.

Seimo statuto 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad komiteto narys turi sprendžiamojo balso

teisę visais komitete svarstomais klausimais. Jis turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos

rengiant bei svarstant;  siūlyti  kviesti  į  komiteto posėdžius reikalingus asmenis;  teikti  pasiūlymus

komitetui dėl valstybės institucijų patikrinimo, dėl jų informacijos išklausymo.

Seimo statuto 54 straipsnio, reglamentuojančio klausymų organizavimą Seimo komitetuose,

2  dalyje  nustatyta,  kad  komiteto  klausymuose  dalyvauja ekspertai,  suinteresuotų  institucijų  ir
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visuomenės  grupių  atstovai,  įstatymų  leidybos  iniciatyvos  teisę  turintys  asmenys,  aptariami

pasiūlymai ir pataisos svarstomam teisės akto projektui. Sprendimai klausymų metu nepriimami.

Minėtos  nuostatos  lingvistinė  formuluotė  leidžia  daryti  išvadą,  kad  klausymuose  gali

dalyvauti visi komiteto iniciatyva pakviesti arba tokį pageidavimą išreiškę suinteresuotų institucijų

ir  visuomenės  grupių  atstovai,  neapribojant  šios  jų  teisės  ir  nediferencijuojant  organizacijų  ir

visuomenės grupių pagal kokius nors kriterijus. Tokiu atveju komitetas kiek įmanoma turi sudaryti

sąlygas klausymuose dalyvauti visų suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovams.

Teisėkūros  pagrindų  įstatyme  (toliau  –  Įstatymas)  teisėkūros  subjektams  yra  nustatyta

konsultavimosi su visuomene pareiga. 

Konsultavimasis su visuomene – teisėkūros iniciatyvas pareiškiančių, teisės aktų projektus

rengiančių,  teisės  aktus  priimančių  ir  (ar)  galiojančio  teisinio  reguliavimo  poveikio  ex  post

vertinimą atliekančių  subjektų  veiksmai,  apimantys  teisėkūros  iniciatyvų,  teisės  aktų  projektų

pateikimą visuomenei susipažinti,  informavimą apie galiojančio teisinio reguliavimo poveikio  ex

post  vertinimą, taip pat gautų asmenų pasiūlymų vertinimą ir šio vertinimo rezultatų paskelbimą.

Apie konsultavimosi pradžią visuomenei yra paskelbiama (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Seimo statuto  22 straipsnio 2 dalyje nustatyta,  kad  Seimo narys už balsavimus ar kalbas

Seime, t.  y. Seimo, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų posėdžiuose negali būti persekiojamas,

tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendra tvarka.

Valstybės  politikų  elgesio  kodekse  įtvirtinti  elgesio  principai,  kuriais  politikai  privalo

vadovautis viešajame gyvenime: 1) pagarbos žmogui ir valstybei principas, įpareigojantis politikus

laikytis  žmogaus  teisių  ir  jas  užtikrinti,  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija  ir  teise,

didinti pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis; 2)  teisingumo principas,  įpareigojantis politikus

vienodai tarnauti visiems žmonėms nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės

padėties,  išsilavinimo,  religinių  įsitikinimų,  politinių  pažiūrų,  amžiaus  ar  kitų  skirtumų; 3)

sąžiningumo principas, įpareigojantis politikus pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio

standartų,  vengti  situacijų,  galinčių  paveikti  sprendimų,  kurie  sukeltų  visuomenėje  abejonę,

priėmimą; 4) skaidrumo  ir  viešumo principas,  įpareigojantis  politikus  nekelti  abejonių  dėl

sąžiningumo priimant sprendimus, taip pat pateikti visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus,

visada laikytis atvirumo ir viešumo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ribojančius informacijos

atskleidimą,  deklaruoti  savo privačius  interesus;  5) padorumo principas,  įpareigojantis  politikus

elgtis  deramai  pagal  einamas  pareigas,  vengti  situacijų,  kai  politiko  elgesys  kenktų  institucijos,

kurioje  jis  eina  pareigas,  reputacijai  ir  autoritetui;  6)  pavyzdingumo principas,  įpareigojantis

politikus  deramai elgtis  visuomenėje,  laikytis  visuotinai  pripažįstamų dorovės,  moralės  ir  etikos

normų; 7) nesavanaudiškumo principas,  įpareigojantis  politikus tarnauti  valstybei  ir  visuomenės
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interesams, vengti tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, jiems iškilus, imtis visų

reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės interesus, nenaudoti savo

pareigų  ar  padėties  siekiant  daryti  įtaką  kito  asmens  sprendimui,  kuris  galėtų  būtų  naudingas

politikui  ar  jo  artimam  asmeniui;  8)  nešališkumo  principas,  įpareigojantis  politikus neturėti

sutartinių  ar  kitų  santykių,  kurie  galėtų  kliudyti  atlikti  valstybės  politiko  pareigas  ir  varžytų  jo

apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat būti objektyviam priimant sprendimus ir vengti

išankstinio nusistatymo; 9)  atsakomybės  principas, įpareigojantis politikus atsakyti už savo elgesį

viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaityti už juos visuomenei (Valstybės politikų

elgesio kodekso 4 straipsnio 1-9 punktai).

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savo sprendimuose yra ne kartą pabrėžusi, kad Seimo

nariams yra taikomi  aukštesni  veiklos  skaidrumo ir  atsakomybės standartai  nei  paprastiems

valstybės pareigūnams ar tarnautojams. Visuomenė turi pagrįstų ir teisėtų lūkesčių, kad Seimo

nariai veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų.

Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja:

1.  Komiteto  pirmininkas  A.  Žukauskas  2021 m. vasario 17 d.  vykusiame šio komiteto

posėdyje atsisakė  kviesti  į  Komiteto  2021  m.  vasario  24  d.  posėdį  asociacijos  „Lietuvos  tėvų

forumas”  atstovus,  jo  teigimu,  nepritariančius  Stambulo  konvencijos  ratifikavimui.  Minėtame

posėdyje buvo planuojama svarstyti klausimą dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai

programos įgyvendinimo. 

2. Komiteto pirmininkas A. Žukauskas savo pasisakyme  „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie

žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuriems nepatinka, kad ten kažkurioj vietoj

pasakyta apie socialinę lytį. Su tokiais žmonėmis šnekėti tas pats, kas šnekėti su plokščios žemės

šalininkais.“ vartojo menkinamuosius žodžius ir palyginimus „žviegia“, „tas pats, kas šnekėti  su

plokščios žemės šalininkais“, neigiamai išskirdamas tam tikrą visuomenės grupę dėl jos pažiūrų ir

įsitikinimų, todėl šis pasisakymas vertintinas kaip nepagarbus ir diskriminacinio pobūdžio.

3.  Seimo statuto  53   straipsnio  6  dalies  nuostata  suteikia  teisę  Seimo komitetams  savo

nuožiūra  spręsti,  kurių  visuomeninių  organizacijų  atstovus  ar  kitus  asmenis  tikslinga  kviesti  į

posėdžius  pagal  svarstomų klausimų tematiką,  bet  imperatyviai  nenustato  prievolės  kviesti  visų

galimai suinteresuotų organizacijų atstovus. 

4.  Seimo  statuto  54  straipsnio  2  dalies  nuostata  numato,  kad  komiteto  klausymuose

dalyvauja  suinteresuotų  institucijų  ir  visuomenės  grupių  atstovai,  neapribojant  šios  jų  teisės  ir

nediferencijuojant organizacijų ir visuomenės grupių pagal kokius nors kriterijus. Todėl komitetams

kyla pareiga kiek įmanoma užtikrinti  sąlygas visų suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių

atstovams dalyvauti komitetų rengiamuose klausymuose.
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Etikos ir procedūrų komisija nusprendė:

Bet kurią piliečių grupę menkinantys pasisakymai yra nesuderinami su Valstybės politikų

elgesio  kodekse įtvirtintais  pagarbos žmogui  ir  valstybei,  teisingumo ir  nešališkumo principais,

todėl rekomenduojame Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui  Artūrui Žukauskui korektiškiau

reikšti mintis, vengti viešų pasisakymų, kurie gali būti suprantami dviprasmiškai ir vertinami kaip

nepagarbūs, įžeidžiantys ar žeminantys asmenis dėl jų pažiūrų ar įsitikinimų.

Pritarta bendru sutarimu.

Pagal Valstybės politikų elgesio kodekso 10 straipsnio nuostatą Komisijos sprendimas gali

būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per

vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės politikui, dėl kurios yra priimtas

sprendimas, dienos. 

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Aušrinė Norkienė
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