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 Klaipėda 

 

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija), 

susidedanti iš pirmininkės Aldonos Staponkienės, narių: Vytauto Čepo, Sauliaus Liekio, Lilijos 

Petraitienės, Ritos Bortos, Irenos Gailiūtės, Edmundo Jurkaičio, Felikso Puzemskio, sekretoriaujant 

Eglei Mockienei, išnagrinėjo Dariaus Vaičekausko prašymą „Dėl politikės Ninos Puteikienės galimai 

padaryto Valstybės politikų elgesio kodekso normų pažeidimo“ ir 

nustatė: 

 

Pavedimo turinys 

 

Komisija susipažino su Dariaus Vaičekausko 2017-12-14 pateiktu prašymu Nr. TNS-249 

„Dėl politikės Ninos Puteikienės galimai padaryto valstybės politikų elgesio kodekso normų 

pažeidimo“ apie galimą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės N. Puteikienės teisės aktų, 

reglamentuojančių politikų veiklą ir elgesį, reikalavimų nesilaikymą.  

Prašyme nurodoma, jog Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė N. Puteikienė savo 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kurios prieinamumas ir matomumas nėra ribojamas, paskelbė 

informaciją apie privatų asmenį, teikė šmeižikiško pobūdžio, melagingus, žeidžiančius asmens garbę 

ir orumą komentarus. Nurodoma, jog tokiu elgesiu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė N. 

Puteikienė galimai pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus 

politiko elgesio principus ir reikalavimus, menkino pareiškėjo dalykinę reputaciją (kaip menininko, 

kūrėjo, kaip Kultūros ir meno tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario, kaip kultūros 

projekto kūrybinės platformos „Meno zona“ organizatoriaus). Pareiškėjas prašo atlikti tyrimą dėl 

tokio tarybos narės elgesio ir priimti atitinkamus sprendimus. 

 Pareiškėjas 2017 m. gruodžio 27 d. Komisijos posėdyje pakartojo savo skunde nurodytas 

aplinkybes. 

Vertinimo dalykas 

 

 Šiame sprendime Komisija vertina  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Ninos 

Puteikienės veiksmų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms. 

 

Nustatytos aplinkybės 

 

Tarybos narė Nina Puteikienė 2017 m. gruodžio 27 d. Komisijos posėdyje viešai atsiprašė 

pareiškėjo. 

 

Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatos ir motyvai 
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Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu (toliau – Kodeksas) siekiama 

įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, 

didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės 

politikų ir kandidatų į valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.  

Komisija, išnagrinėjusi Dariaus Vaičekausko 2017-12-14 pateiktą prašymą Nr. TNS-249 „Dėl 

politikės Ninos Puteikienės galimai padaryto valstybės politikų elgesio kodekso normų pažeidimo“, 

išklausiusi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės N. Puteikienės pozicijos bei jos atsiprašymo, 

išsakyto pareiškėjo atžvilgiu, konstatuoja, kad politikė iki tyrimo pabaigos viešai atsiprašė pareiškėjo, 

kurį įžeidė jos išsakyti žodžiai, todėl yra pagrindas tyrimą nutraukti. 

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodeksu ir  

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-91, 32, 33 ir 35 punktais,   

 

n u s p r e n d ė :  

 

1. Dėl Dariaus Vaičekausko 2017-12-14 pateikto prašymo Nr. TNS-249 „Dėl politikės Ninos 

Puteikienės galimai padaryto valstybės politikų elgesio kodekso normų pažeidimo“  tyrimą nutraukti. 

2. Sprendimo kopijas išsiųsti pareiškėjui Dariui Vaičekauskui, tarybos narei Ninai 

Puteikienei bei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 

3. Skelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje ir interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt 

 

 

 

 

Etikos  komisijos pirmininkė                                                                                  Aldona Staponkienė 

http://www.klaipeda.lt/

