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Klaipėda
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija),
susidedanti iš pirmininkės Aldonos Staponkienės, narių: Vytauto Čepo, Jono Sąlygos, Tatjanos
Fedotovos, Sauliaus Liekio, Laisvūno Kavaliausko, Lilijos Petraitienės, Ritos Bortos, Irenos
Gailiūtės, Edmundo Jurkaičio, Felikso Puzemskio, sekretoriaujant Eglei Mockienei, išnagrinėjo
Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos ir Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo skundą „Dėl
Klaipėdos miesto tarybos nario Vytauto Čepo galimai padaryto nusižengimo politiko elgesio
reikalavimams“ ir
nustatė:
Pavedimo turinys
Komisija susipažino su Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos ir Klaipėdos jungtinio
demokratinio judėjimo 2017-08-09 skundu Nr. T4-55 „Dėl Klaipėdos miesto tarybos nario Vytauto
Čepo galimai padaryto nusižengimo politiko elgesio reikalavimams“ apie galimą Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos nario V. Čepo teisės aktų, reglamentuojančių politikų veiklą ir elgesį,
reikalavimų nesilaikymą.
Skunde nurodoma, jog 2017 m. birželio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
posėdyje svarstant pirmąjį darbotvarkės klausimą V. Čepas pasisakė: „kiek aš dalyvauju
svarstymuose, aš tikiuosi visuose dalyvauju, kai būna pristatymai. Aš matau, kad ateina Aldona
Marija su savo pensininkais ir grupelė visuomenės veikėjų kur piketuoja. Kitų visuomenės aš nematau
arba jų ateina vienas kitas, nors internete būna skelbiama ir spauda rašytinė šitą skelbia. Žmonės
kažkodėl neina. Toks yra domėjimosi lygis. Galima čia diskutuoti. Galbūt reikia kitaip skelbti,
aktyvinti visuomenę. Pats klausiu, kodėl jie neina? Sako, mes nežinome. Tikriausiai, tai yra neįdomu.
O kalti yra žinote kas? Aš galiu pasakyti. Aš nežinau, kas ten už nugaros sėdi, tokie veikėjai, kurie
nieko kito nedaro, darmojedai, lietuviškai sakant. Nuo ryto iki vakaro piketuoja ir niekas su tokiais
veikėjais nenori susidėti. Normalus žmogus sakys, kad mane irgi durniumi laikys...“
Toliau skunde nurodoma, jog tokiu pasisakymu V. Čepas pažeidžia Valstybės politikų elgesio
kodekso (toliau - Kodeksas) 4 straipsnio 1 punktą, nes išreiškia nepagarbą žmogui ir valstybei,
nesilaiko žmogaus teisių ir laisvių ir jų neužtikrina, nesivadovauja Lietuvos Respublikos Konstitucija.
V. Čepas savo patyčiomis siekia, kad nesinaudotume teisėmis, kurios yra pareiškėjams, kaip ir
kitiems piliečiams, suteiktos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
Skunde nurodoma, jog emociškai gniuždančiu savo pasisakymu V. Čepas akivaizdžiai siekia,
kad pareiškėjai nesinaudotų ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkte
numatyta savivaldybių gyventojų teise – tiesiogiai dalyvauti tvarkant viešuosius savivaldybės
reikalus.
Pareiškėjai skunde nurodo, jog V. Čepas viešu pasisakymu nusižengė Kodekso 4 straipsnio 2
punktui, nes žemina vieną gyventojų grupę, t. y. piliečius, kurie naudojasi legalia, teisės aktais
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suteikta, viešo poveikio priemone - piketais. Tokiu būdu jis siekia nesąžiningo pranašumo ir
netarnauja vienodai visiems savivaldybės gyventojams. Patyčiomis išskirdamas aktyviausius
piliečius, jis, kaip politikas, stengiasi iš visuomenės veiklos eliminuoti žmonių grupę, kuri naudoja
viešą kritiką prieš jį patį ir kolegas iš valdančios daugumos.
Nurodo, jog politiko turimas išsilavinimas turėtų būti kaip sunkinanti aplinkybė vertinant
pasakytus žodžius.
Skundu pareiškėjai prašo Etikos komisijos priimti sprendimą, jog politikas pažeidė Kodeksą
bei rekomenduoti jam viešai atsiprašyti skundo iniciatorių, kolegų, kitų aktyvių piliečių už viešą
įžeidinėjimą, tyčiojimąsi, garbės ir orumo žeminimą.
Pareiškėjai 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos posėdyje pakartojo savo skunde nurodytas
aplinkybes.
Vertinimo dalykas
Šiame sprendime Komisija vertina Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Vytauto
Čepo veiksmų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms.
Nustatytos aplinkybės
Tarybos narys Vytautas Čepas 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos posėdyje viešai atsiprašė
pareiškėjų ir kitų asmenų, kuriuos įžeidė jo išsakyti žodžiai.
Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatos ir motyvai
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 Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos ir Klaipėdos jungtinio
demokratinio judėjimo 2017-08-09 skundą Nr. T4-55 „Dėl Klaipėdos miesto tarybos nario Vytauto
Čepo galimai padaryto nusižengimo politiko elgesio reikalavimams“, išklausiusi Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos nario Vytauto Čepo pozicijos bei jo atsiprašymo, išsakyto pareiškėjų ir kitų
dalyvavusių asmenų atžvilgiu, konstatuoja, kad politikas iki tyrimo pabaigos viešai atsiprašė
pareiškėjus ir kitus asmenis, kuriuos įžeidė jo 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,
nusprendė:
1. Dėl Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos ir Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo
2017-08-09 skundo Nr. T4-55 „Dėl Klaipėdos miesto tarybos nario Vytauto Čepo galimai padaryto
nusižengimo politiko elgesio reikalavimams“ tyrimą nutraukti.
2. Sprendimo kopijas išsiųsti pareiškėjams Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijai ir
Klaipėdos jungtinio demokratiniam judėjimui, tarybos nariui Vytautui Čepui bei Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai.
3. Skelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje ir interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt
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