
KLAIPEDOS MIESI'O SAVIVALDYBES 1'AITYBOS ETIKOS KOMISIJOS
SPRENDIMAS

DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS NARIO AUDRIAUS VAISVILO
vALSTvBES roLITIKU EL tut; naZaIDIMo

r€da
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Etikos komisija (toliau Komisija),

susidedanti i5 pinnininkes Aldonos Staponkiends, nariq: 'fatjarros Fedotovos, Ligitos Girskiends,
Laisvlrno Kavaliausko, Sauliaus Liekio, .lono S4lygos, Antano Gimbuto, sekretoriaujant Julijai
Paulikienei, i$nagrinejo Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 20i5-08-28 pavedim4 Nr. S-
1465-(2.5),,D€l pavedirno i5tirti galim4 vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje

istatymo reikalavirlq paZeidim4" del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario Audriaus
Vai5vilo galinro valstybes politikq elgesio kodekso nonnq paZeidimo ir

nustati:
Pavedima turinys

Kornisija 2015-08-28 gavo Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos pavedim4,,Del
pavedimo i5tirti galimq vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo
reikalavirnq paZeidim4". PareiSkime nurodom4 kad Vyriausioji tamybines etikos komisija
atsiZvelgdama i tai, kad 2015 m. kovo 1 d. vyko Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq
rinkimai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos lstatymo
l7 straipsnio 1 punktu bei Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
taryboje istatymo 9 str.2 p.( toliau -[statymas), priiiuri. kaip 2015-2019 metq kadencijai i5rinkti
savivaldybiqtarybqnariai vykde lstatymo 3 str.2 d. ir 5 str. 1 d. itvirtint4pareig4pervien4menes[
nuo iSrinkimo ipareigas dienos deklaruoti privadius interesus, pateikiant deklaracij4elektroninemis
priemonen:is, o laip pat ar pareigas einantys savivaldybiq tarybq nariai laikosi {statymo I I str. 1 ir 2
d. nuostatq lpareigojandiq vengti interesq konflikto ir nusiSalinti konfliktui kilus. Komisija
pavedime nurodd, kad 2015-08-25 dienai privadiq interesq nebuvo deklaravgs Klaip0dos miesto
savivaldybes tarybos narys Audrius Vai5vila. Todel pra5o iSnagrineti ir ivertinti Audriaus Vai5vilo
elgesi ir ar toks elgesys nepaleidilaValstybes politikq elgesio kodekso principq.

Vertinimo dalykas
Siame sprendirne Komisija vertina Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario

Audriaus VaiSvilo veiksmq atitikti Lietuvos ILespublikos valstybes politikrl elgesio kodekso
nuostatoms.

N u s t aly t o s apl inlqtb es
Posedyje tarybos narys Audrius Vai5vila pzr,ai5kino, kad teikiant deklaracij4 buvo

suklysta, nes deklalacijoje nebuvo nurodytas tarybos nario kodas. Pasiskarnbinus i VTEK ir gavus
paai5kinim4 pataisytqdeklaracij4su tarybos nario kodu pateikta 2015-09-09.

I/alstybes politikaelgesio kodekso nuosIatos ir motyvai
Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodeksu (toliau - Kodeksas) siekiama

[gyvendinti konstitucini valdZios istaigq tamavimo Zmonems princip4 pletoti demoklatin! valdyrn4
didinti visuomenes pasitikejim4valstybes valdZios ir savivaldybiq institucijomis, skatinti valstybes
politikq ir kandidalq i valstybes politikus atsakomybE uZ savo veiklq ir atskaitomybg visuornenei.

Komisija, i5nagrinejusi 2015-08-28 Vyriausiosios tarnybines etikos pavedirn4 del
Klaipedos miesto savivaldy,bes tarybos nario Audriaus Vai5vilo galimo valstybes politikq elgesio
kodekso nonnq paZeidimo bei posedZio metu duotus paaiSkinimus konstatuoja, kad pareiSkimas
pagristas. Tarybos narys Audrius Vai5vila savo elgesiu formaliai pa'zeide LR Valstybes politikq
elgesio kodekso 5 str. t d., bei LR VieSr.$U ir privadirl interesq derinimo valstybes tarnyboje

istatymo 5 str. 1 d. reikalavimus. Komisija vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes politikq
elgesio kodekso 9 slraipsnio I dalies 2,3 punktais ir Klaipedos rniesto savivaldybes tarybos Etikos



komisijos nuostatq patvirtintq 2009 m. kovo 26 tarybos sprendimu Nr. T2-120,27.2,27.3 punktais
n  u s p r e n d d  :

1. Konstatuoti, kad tarybos narys Audrius Vai5vila formaliai paieidd Kodeks4 ir
institucijos, kurioje jis eina pareigas, veikl4 reglamentuojandiuose [statymuose ar kituose teises
aktuose nustatytus valstybes politiko elgesio principus ar reikalavimus.

2. Apsiriboti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario Audriaus Vai5vilo elgesio
svarstymu Komisijoje.

3. Sprendimo kopij4 i5siqsti tarybos nariui Audrius VaiSvilai.
4. Skelbti priiml4 sprendim4 ,Jy'alstybes iJniq" priede ,,Informaciniai prane5ifld",

vietineje spaudoje, intemeto tinklalapyj e

ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKE Aldona Staponkiene


