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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖS JURGITOS SEJONIENĖS ELGESIO

2023-01-18  Nr. 101-I-1
Vilnius

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

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

Lengvinienė, Kazys Starkevičius, Stasys Šedbaras, Rita Tamašunienė, gavusi Seimo narės Ligitos

Girskienės prašymą įvertinti Seimo narės Jurgitos Sejonienės elgesį, galimai Seimo narės Jurgitos

Šiugždinienės  vardu  registruojant  ją  pasisakyti  dėl  motyvų  ir  vadovaudamasi  Lietuvos

Respublikos  Seimo  statuto  (toliau  –  Seimo  statutas)  78  straipsnio  1  dalies  3  ir  11  punktų

nuostatomis, teikia šią išvadą.

Etikos ir procedūrų komisija nustatė:

2022 m. rugsėjo 29 d. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio metu buvo svarstomas Seimo

rezoliucijos  „Dėl  švietimo  įstaigų  tinklų  pertvarkos“  projektas  Nr.  XIVP-1369.  Seimo  narei  J.

Šiugždinienei  stovint  prie  šoninio  mikrofono švieslentėje  užsidegė  informacija,  jog  Seimo narė

registravosi kalbėti dėl balsavimo motyvų. 

Apie tai  kalbėdami dėl vedimo tvarkos pasisakė Seimo narys Kęstutis  Mažeika,  Seimo

narys Arvydas Nekrošius. 

Seimo narė Jurgita Sejonienė savo 2022 m. spalio 13 d. paaiškinime nurodė, jog įvyko

nesusipratimas. Seimo narės J. Šiugždinienė ir J. Sejonienė Seimo plenarinių posėdžių salėje sėdi

šalia. Svarstant Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo įstaigų tinklų pertvarkos“ projektą Nr. XIVP-1369

Seimo narė J. Šiugždinienė buvo išėjusi iš savo darbo vietos ir stovėjo prie šoninio mikrofono. J.

Sejonienė,  prisiminusi,  jog dar  prieš  posėdį  J.  Šiugždinienė  minėjo,  kad  pasisakys dėl  motyvų,

žvilgtelėjo  į  savo  kompiuterio  ekraną,  tačiau  užsirašymo  motyvams  nematė,  todėl  pasilenkė

pasižiūrėti į J. Šiugždinienės ekraną, ar tikrai motyvams Seimo narė neužsirašė.  „Iš šalies gerai

nematydama ekrano,  jį  paliečiau,  manau  tuomet  būsiu  netyčia  paspaudusi  konkrečią  nuorodą.

Nuoširdžiai  pareiškiu,  kad  Seimo  narė  neprašė  manęs  atlikti  jokių  veiksmų,  Seimo  narės



pažymėjimu (kortele)  nedisponavau jokia apimtimi ar būdu, savo nuožiūra užrašyti  Seimo narę

intensijų tikrai neturėjau, ypatingai todėl, kad Seimo narė jau buvo pareiškusi savo nuomonę dėl

svarstomo projekto Seimo tribūnoje,  ji  pati buvo Seimo salėje,  čia pat savo darbo vietos,  todėl

galėjo bet kada užsirašyti papildomai kalbėti. <...> 

p r a š a u Etikos ir procedūrų komisijos minimą įvykį laikyti apmaudžiu nesusipratimu - technine

klaida dėl kurio apgailestauju. „

Seimo narė J. Šiugždinienė susiklosčiusios situacijos Komisijai nepaaiškino.

Valstybės apsaugos tarnyba 2022 m. gruodžio 7 d. rašte Nr.  S-1318 nurodė, jog tarnyba

neturi  vaizdo įrašo, kuriame būtų matomos Seimo narių J.  Šiugždinienės  ir  J.  Sejonienės  darbo

vietos tiriamu laiku.

Vykstant diskusijai dėl projekto Seimo plenarinio posėdžio pirmininkas Julius Sabatauskas

pasisako: „Aš noriu patarti gerbiamai ministrei. Dar yra ketvirta vieta dėl balsavimo motyvų prieš

laisva, jūs galite užsirašyti, tada jums po kiekvieno kalbėtojo nereikės replikuoti. Galite, ministre,

tuo pasinaudoti.“ Po šio pasisakymo viešame Seimo plenarinio posėdžio vaizdo įraše matyti, jog

Seimo narė J. Šiugždinienė yra išėjusi iš savo darbo vietos ir stovi praėjime tarp eilių (pagal vaizdo

įrašą tai vyko maždaug 16.20-16.21 val.).

Posėdžio metu Seimo narė J. Šiugždinienė nepasisakė dėl užsirašymo kalbėti aplinkybių,

nepaneigė kitų Seimo narių įtarimų, jog galėjo užsirašyti kalbėti ne ji pati. 

Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento Informacinių sistemų skyrius

savo 2022 m. gruodžio  15 d.  rašte  Nr.  V-2022-15885 nurodė,  kad Seimo narė J.  Šiugždinienė

kalbėti dėl balsavimo motyvų projektui Nr. XIVP-1369 2022 m. rugsėjo 29 d. registravosi 16 val.

21 min. 24 s. Iš viešo Seimo posėdžio vaizdo įrašo matyti, jog Seimo narė J. Šiugždinienė išėjusi iš

savo darbo vietos ir stovi tarp eilių nuo 16 val. 21 min. 28 s.

Seimo nariams išduodamas pažymėjimas kartu yra ir elektroninė balsavimo kortelė. Pagal

Seimo statuto 111 straipsnio 2 dalį įstatymai ir Seimo nutarimai priimami balsuojant elektronine

balsų skaičiavimo sistema; taip pat yra balsuojama dėl atskirų svarstomo klausimo nuostatų, atskirų

įstatymo  straipsnių  ar  teiginių,  protokolinių  nutarimų  ir  sesijos  darbų  programos,  posėdžio

darbotvarkės  bei  kitų  klausimų.  Nurodyta  elektroninė  balsavimo  įranga  naudojama  ir  Seimo

nariams  registruojantis  posėdžiui  bei  užsirašant  kalbėti.  Kaip  naudotis  elektronine  balsų

skaičiavimo  sistema,  nustato  Elektroninė  balsų  skaičiavimo  sistemos  naudojimo  instrukcija,



patvirtinta  Seimo  valdybos  2008  m.  spalio  22  nutarimu  Nr.  2450.  Su  šia  instrukcija  yra

supažindinami Seimo nariai.

Šios instrukcijos  5 punktas nurodo, kad  Balsavimo ir  diskusijų  sistemos pultu [2] gali

naudotis tik posėdžio dalyvio kortelę (Seimo nario pažymėjimą) turintys asmenys. Jeigu posėdžio

dalyvio kortelė (Seimo nario pažymėjimas) į balsavimo ir diskusijų sistemos pulte esantį posėdžio

dalyvio  kortelės  (Seimo  nario  pažymėjimo)  skaitytuvą  [5]  neįdėta  (neįdėtas),  pultu  naudotis

negalima,  o darbo vietoje  esantis  asmuo posėdyje  dalyvauja svečio  teisėmis  ir  informaciniame

ekrane [1] mato tik bendrojo pobūdžio informaciją. 

Norint  naudotis  balsavimo ir  diskusijų  sistemos pultu  [2],  reikia  į  skaitytuvą [5]  įdėti

posėdžio dalyvio kortelę (Seimo nario pažymėjimą). (6 punktas)

Instrukcijos  93 punktas nustato: „Jeigu kalbų eilė yra dėl motyvų, paspaudus bet kurį iš

užsirašymo  kalbėti  mygtukų  atsidaro  papildomas  pasirinkimo  langas  <...>“  Papildomai

atsidariusiame lange reikia  pasirinkti  užsirašymą kalbėti  „už“,  „prieš“ ar  „neužsirašyti“.  Taigi

norint registruotis kalbėti dėl motyvų reikia du kartus paliesti atitinkamus mygtukus: pirmą kartą

spausti registraciją kalbėti dėl motyvų, o antrą – papildomai atsidariusiame lange pasirinkti „už“,

„prieš“ ar „neužsirašyti“. 

2017 m. gegužės 31 d. Komisijos išvadoje Nr. 101-I-18 priimtas sprendimas „Konstatuoti,

kad Seimo narė Agnė Širinskienė Seimo plenariniame posėdyje iš anksto užrašydama kalbėti Seimo

narius Ramūną Karbauskį ir Aurelijų Verygą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 161,

17,  18,  22,  28,  29 ir  34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto  Nr.  XIIP-4096(2),  o  pastarieji

leisdami  tai  daryti,  pažeidė  Seimo statuto  7  straipsnio  1  dalį, Elektroninėje  balsų  skaičiavimo

sistemos naudojimo instrukcijoje, patvirtintoje Seimo valdybos 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr.

2450, bei Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus principus ir reikalavimus.“

Pažymėtina,  kad  Seimo  narė  J.  Sejonienė  nenaudojo  Seimo  narės  J.  Šiugždinienės

pažymėjimo,  jis  jai  nebuvo  perduotas.  Taip  pat  pats  Seimo  narės  J.  Sejonienės  veiksmas

registruojant Seimo narę J. Šiugždinienę nesukėlė sunkių padarinių. Tačiau abejotina, ar Seimo narė

J. Sejonienė galėjo netyčia atlikti veiksmus, reikalingus registruojantis dėl motyvų.

Seimo statutas nereglamentuoja teisės registruotis kalbėti, dalyvauti diskusijose perleidimo

kitiems asmenims galimybės, vis dėl to Seimo statutas reglamentuoja Seimo nario balsavimo teisės

vienasmeniškumą:  Seimo  statuto  111  straipsnio  4  dalyje  įtvirtinta,  jog  Seimo  nariai  balsuoja

asmeniškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.



Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstatuota, jog iš Seimo nario priesaikos, Seimo

nario konstitucinio statuso kyla reikalavimas, kad Seimo narys, be kita ko, elgtųsi sąžiningai <...>

(Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada).

Valstybės  politikų  elgesio  kodekse  įtvirtinti  elgesio  principai,  kuriais  politikai  privalo

vadovautis viešajame gyvenime, tarp jų ir  sąžiningumo principas, įpareigojantis politikus  pareigas

eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų,

kurie  sukeltų  visuomenėje  abejonę,  priėmimą; 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;  atsakomybės

principas,  įpareigojantis  politikus atsakyti  už  savo  elgesį  viešajame  gyvenime,  priimamus

sprendimus ir atsiskaityti už juos visuomenei (Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnis).

Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja:

1.  2022  m.  rugsėjo  29  d.  Seimo  vakarinio  plenarinio  posėdžio  metu  svarstant  Seimo

rezoliucijos „Dėl švietimo įstaigų tinklų pertvarkos“ projektą Nr. XIVP-1369 bei Seimo narei J.

Šiugždinienei stovint prie šoninio mikrofono (apie 16.21 val.) švieslentėje užsidegė informacija, jog

Seimo narė registravosi kalbėti dėl balsavimo motyvų. 

2. Šalia Seimo narės J. Šiugždinienės sėdinti Seimo narė J. Sejonienė savo paaiškinime

nurodė, kad užregistruoti kalbėti dėl motyvų galėjo netyčia palietusi kolegės kompiuterio ekraną. 

3. Užsirašant kalbėti dėl motyvų, ekraną reikia paspausti kelis kartus, todėl abejotina, ar tai

galima padaryti netyčia, atsitiktinai.

4.  Tyrimo  metu  negauta  duomenų,  jog  Seimo  narė  J.  Šiugždinienė  būtų  prašiusi  ją

registruoti kalbėti dėl motyvų savo šalia sėdinčios kolegės Seimo narės J. Sejonienės.

5. Valstybės apsaugos tarnyba neturi vaizdo įrašo, kuriame būtų matomos Seimo narių J.

Šiugždinienės ir J. Sejonienės darbo vietos tiriamu laiku.

6.  Pagal  Veiklos  administravimo  departamento  Informacinių  sistemų  skyriaus  pateiktą

informaciją  Seimo narė J.  Šiugždinienė kalbėti  dėl balsavimo motyvų projektui Nr.  XIVP-1369

2022 m. rugsėjo 29 d. registravosi 16 val. 21 min. 24 s.

7.  Iš viešo Seimo posėdžio vaizdo įrašo matyti, jog Seimo narė J. Šiugždinienė išėjusi iš

savo darbo vietos ir stovi tarp eilių nuo 16 val. 21 min. 28 s. 

Etikos  ir  procedūrų  komisija,  vadovaudamasi  Valstybės  politikų  elgesio  kodekso  9

straipsnio 3 dalimi,  nusprendė:



1.  Seimo narė  Jurgita  Sejonienė,  2022 m.  rugsėjo  29  d.  Seimo plenariniame posėdyje

registruodama dėl  motyvų kalbėti  Seimo narę Jurgitą  Šiugždinienę  dėl  Seimo rezoliucijos  „Dėl

švietimo įstaigų tinklų pertvarkos“ projekto Nr. XIVP-1369, pažeidė Seimo statute, Elektroninėje

balsų skaičiavimo sistemos naudojimo instrukcijoje, patvirtintoje Seimo valdybos 2008 m. spalio 22

d. nutarimu Nr. 2450, bei Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus principus ir reikalavimus.

2.  Įspėti  Seimo  narius,  jog  balsuoti,  registruotis  kalbėti,  dalyvauti  diskusijose  ir  pan.

kiekvienas Seimo narys privalo asmeniškai, ir tokia teisė negali būti perduota kitiems asmenims 

Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 3.

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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