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Klaipedos miesto savi',,atayb5t-tL-ffi, Etikos komisija (toliau Komisija),
susidedanti i5 pinnininkes Aldonos Staponkienes, nariq: Tatianos Fedoiovos, Ligitos Girskienes,
Laisvlno Kavaliauskoo Sauliaus Liekio, Jono S4lygos, Antano Gimbuto, sekretoriaujant julijai
Paulikienei, i5nagrinejo Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2015-08-28 pavedimq Nr. 

"S-
1465-(2-5),,Del pavedimo iStirti galim4 vie5qjq ir privadiq interesq derinirno valstybineje tarnyboje
istatymo reikalavimq paieidimq" del Klaipedos miesto savivaldytes tarybos nario Vytauto t"io
galimo valstybes politikq elgesio kodekso normq paZeidimo ir

nustat6:
Pavedinto turinys

Komisrja 2015-08-28 gavo Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos paveclirn4,,Del
pavedimo i5tirti galimq vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valsrybineje i*nyUo;" istatymo
reikalavimq pa*eidim4" Parei5kime nurodoma, kad Vyriausioji tarnybines .iitor t<omisi3a
atsiZvelgdama i tai, kad 2015 m. kovo I d. vyko l,ietuvos Respublikos savivaldybiq tarybrt
rinkimai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos istutyrrro
17 straipsnio 1 punktu bei Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq interesq derinimo-valsiybineje
taryboje istatymo 9 str. 2 p.( toliau -{statymas), p1rhiuri, kaip 201 5-2019 metq kadenciiai isrint<ti
savivaldybirl tarybq nariai vykde {statymo 3 str. 2 d. ir 5 str. 1 d. itvirtintq pareiga per vienq menesi
nuo iSrinkimo I pareigas dienos deklaruoti privadius interesus, pateikiant d;klar;cij4 elektroninemis
priemonemis, o taip pat ar pareigas einantys savivaldybiq tarybq nariai laikosi [statymo I 1 str. I ir 2
d. nuostatq, ipareigojandiq vengti interesq konflikto ir nusi5alinti konfliktui kilus. Komisija
pavedirne nurode, kad 2015-08-25 dienai privadiq interesq nebuvo deklaravqs Klaipedos miesio
savivaldybes tarybos narys Vytautas eepas. Todel pra5o iSnagrineti ir [vertinti Vytauto iepo elgesf
ir ar toks elgesys nepaLeidziavalstybes politikq elgesio kodekso principq.

Vertinimo dalykas
Sia*" sprendime Komisija vertina Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario

Vytauto iepo veiksmq atitikti Lietuvos itespublikos valstybes politikq elgesio ktdekso nuostatoms.
Nustatytos aplinkybes

{ Komisijos posedi tarybos narys Vytauhs depas neatvyko ir paaiskinimo nepateike.
Komisijos posedZio dien4 (2015-09-23) tarybos nario vieSqjq ii privadiq interesq derinimo
deklaracija nebuvo pateikta. AtsiZvelgiant i tai, kad Vytautas-Cepur- ne pirm4 kart4 i5rinktas IKlaipedos miesto savivaldybes taryb4 o taip pat I tai, kad buvo lr Seimo narys, manytina kad
deklaracijos pateikimo rerminus ir tvarkq Zinojo.

Lietuvos ftfifi1;::'i:k;r::';,f:,{:,!:F,X::'{::;[(i,y;::: Kodeksas) siekiama
igyvendinli konstitucini valdZios [staigq tarnavimo Zrnonems princip4, pletoti emokratinl valdym4,
didinti visuomenes pasitikejimq valstybes valdZios ir savivaliyUiq institucijomis, skatinti valstybes
politikq il kandidatr4 [ valstybes politikus atsakomybp uZ savo veikiq ir atskaitomybg visuomenei.

Komisija, iBnagrinejusi 2015-08-28 Vyriausiosios tarnybines etikos pavedirn4 del
Klaipedos miesto savivaldyb€s tarybos nario Vytauto eepo galimo valstybes potitit.l elgesio
kodekso nonnll paZeidimo, konstatuoja, kacl pareiSkimas pu[4rt*. Tarybos narys Vytautas depas
savo elgesiu paZeide LR valstybes politikrl elgesio korteliso s srr. 1 d.; bei LR Viesqiq ir privaelq
interesq derinimo valstybes tzrnyboje [statymo 5 str. 1 d. reikalavimus. Komisija vaOovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodekso 9 straipsnio I clalies 3 punktu ir Klaipedos



miesto savivaldybes tarybos Etikos komisijos nuostatq, patvirlintq 2009 m. kovo 26 tarybos
sprendimuNr.  l2-120,  27.3 punktu n usprend6 :

I . Konstatuoti, kad tarybos narys Vytautas Cepas paZeicle Kodeks4 ir institucijos,
kurioje jis eina pareigas, veikl4 reglamentuojandiuose istatymuose ar kituose teises aktuose
nustatytus valstybes politiko elgesio principus ar reikaiavimus.

2. Itekomenduoti tarybos nariui Vytaului Cepui kuo greidiau nutraukti teises aktq
paZeidimus ir kaip galima greidiau pateikti vie5qirl ir privaciq interesq derinimo deklaracijq.

3. Sprendimo kopij4i5siqsti tarybos nariui Vytautui eepui.
4.Skelbti priimt4 sprendim4 ,,Vaistybes Ziniq" priede ,,informaciniai praneSimai",

vietinej e spaudoj e, intemeto tinklalapyje

ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKE Aldona Staponkiene


