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Komisija2015-08-28gavo Vyriausiosios
pavedimo i5tirti galimq vie5qiq ir privaiiq interesq derinimo valstybinejetamyboje istatymo
reikalavimq paZeidim4'' Parei5kime nurodoma, kad Vyriausioji tarnybines etikos komisija
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tarybojeistatymo9 str. 2 p.( toliau -[statynras),priZiflri, kaip 2015-2019metq kadencijaii5rinkti
savivaldybiqtarybq nariai vykde [statymo 3 str.2 d. ir 5 str. ] d. itvifiint4 pareig4per vienq menesi
nuo i5rinkimoi pareigasdienosdeklaruotiprivadiusinteresus,pateikiantdeklaracij4elektroninemis
priemonemis,o taip pat ar pareigaseinantyssavivaldybirltarybqnariai laikosi lstatymo1I str' 1 ir 2
d. luostatq, ipareigojandiqvengti interesq konJiikto ir nusi5alinti konfliktui kilus, Konrisija
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N ustatytos trplinlg,bes
Posedyjetarybos narys Laisv[nas Kavaliauskaspaai5kino, kad teikiant deklaracij4
buvo suklysta,nes deklaracijojenebuvonurodytastarybosnario kodas.Paai5kino,kad deklaracij4
teike kaip valstybestarnautojas.PosedZiometu paLadejonedelsianti5taisyti klaid4 ir deklaracij4
pateiktitinkamai.
Vctlstl;be
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LietuvosRespublikosvalstybespolitik4 elgesiokodeksu(toliau- Kodeksas)siekiama
igyvendintikonstitucinivaldZiosistaigqtarnavimoZmonemsprincip4 pletoti demokratinivaldym4,
didinti visuomenespasitikejim4valstybesvaldZiosir savivaldybiqinstitucijomis,skatintivalstybes
visuomenei.
uZ savoveikiq il atskaitomybg
politikq ir kandidatqi valstybespolitikus atsakornybE
Kornisija, i5nagrinejusi2015-08-28Vyriausiosiostamybinesetikos pavedirn4del
Klaipedos miesto savivaldybestarybos nario Laisvrfno Kavaliausko galimo valstybespolitikq
elgesio kodekso normU pa:Zeidimobei posedZiometu duotus paai5kinirnuskonstatuoja,kad
pareiSkimaspaglistas.Tarybos narys LaisvunasKavaliauskassavo elgesiuformaliai paZeideLR
Valstybespolitikq elgesio kodekso 5 str. I d., bei LR Vie5qiq ir privadiq interesqderinimo
valstybestamybojeistatymo5 str. 1 d. rcikalavimus.Komisija vadovaujantisLietuvosRespublikos

valstybes politikq elgesio kodekso 9 straipsnio I dalies 2, 3 punktais ir Klaipedos miesto
savivaldybestarybosEtikos kornisijosnuostatq,patvirtintq 2009 m. kovo 26 tarybos sprendirnuNr.
T2-720,27.2,27.3punktaisn u sp ren d 6 :
I . Konstatuoti,kad tarybosnarys LaisvfrnasKavaliauskasformaliai paZeideKodeks4
ir institucijos, kurioje jis eina pareigas,veikl4 reglamentuojandiuose
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I . Apsiriboti Klaipedos miesto savivaldybestarybos nalio Laisv[no Kavaliausko
elgesio svarstymuKorni sijoje.
2. Sprendimokopijqi5siqsti tarybosnariui Lai nui Kavaliauskui.
4. Skelbti priimt4 sprendima ,.Valstybestiniq' priede ,,Informaciniai prane5imai",
vietineje spaudoje, intemetolinklalapyje
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