
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS
SPRENDIMAS

DEL KLAIPEDOS IVIIESTO SAVIVALDYBES TARYI]OS NARIO VIAEESLAV TITOV
VALSTYBES POLTTTKU ELGE Wq eaZWrrIMo

201
Klaip6da

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Etikos kornisija (toliau Komisija),
susidedanti iS pirmininkes Aldonos Staponkiends, nariq: Tatjanos Fedotovos, Ligitos Girskienes,
Laisv[tto Kavaliausko, Sauliaus Liekio, Jono S4lygos, Antano Cimbuto, sekretoriaujant Julijai
Paulikienei, i5nagrinejo Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2015-08-28 pavedim4 Nr. S-
1465-(2.5),,I)el pavedimo iStirti galim4 viesqjrl ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje
istatymo reikalavimq paZeidim4" del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario Viaieslav Titov
galimo valstybes politikq elgesio kodekso nonnq paZeidimo ir

nustati:
Pavedinto turinys

Komisija 201 5-0tl-28 gavo Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos pavedimq,,Del
pavedimo i5tirti gaiirn4 vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo
reikalavimq paZeidim{' PareiSkime nurodorna, kad Vyriausioji tarnybines etikos komisija
atsiZvelgdama I tai, kad 2015 m. kovo I d. vyko Lietuvos Respublikos savivaldybirl tarybq
rinkimai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriar.rsiosios tarnybines etikos komisijos istatyrno
17 straipsnio I punktu bei Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
taryboje [statymo 9 str.2 p.( toliau -lstatymas), priZitiri, kaip 2015-2019 metq kadencijai iSrinkti
savivaldybiqtarybqnariai vykde[statymo 3 str.2d. ir 5 str. 1 d. itvirtint4pareig4pervienqmenes[
nuo i5rinkimo i pareigas dienos deklaruoti privadius interesus, pateikiant deklaracij4elektroninemis
priemondmis, o taip pat ar pareigas einantys savivaldybiq tarybq nariai laikosi [statymo l1 str. I ir 2
d. nuostatq [pareigojandiq vengti interesq konflikto ir nusi5alinti konfliktui kilus. Komisija
pavedime nurodd, kad 2015-08-25 dienai privadiq interesq nebuvo deklaravEs Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos narys Viadeslav Titov. Todel praSo i5naglineti ir ivertinti Viadeslav Titov
elges[ ir ar toks elgesys nepaZeidiia Valstybes politikq elgesio kodekso principq.

Vertinimo dalykas
Siame sprendime Komisija vertina Klaipedos miesto savivaldybds talybos nario

Viadeslav Titov veiksmrtr atitikti Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodekso
nuostatoms.

Nustatytos aplinkybes
I Komisijos posedi tarybos narys Viad.eslav Titov neatvyko ir paaiSkinimo nepateike,

Komisijos posedZio dienq (2015-09-28) tarybos nario vie3qjq ir privadirl interesq derinimo
deklaracija nebuvo pateikta. AtsiZvelgiant i tai, kad Viadeslav Titov ne pirm4 kart4 i5rinktas i
Klaipedos miesto savivaldybes taryb4 manytirra kad deklaracijos pateikirno terminus ir tvark4
Zinojo.

Valstybes politikt4 elgesio kodekso nuostutos ir motyvai
Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodeksu (toliau - Kodeksas) siekiarna

igyvendinti konstitucini valdZios [staigq tarnavimo Zmonems princip4 pletoti demoklatini valdym4
didinti visuomenes pasitikejim4 valstybes valdZios ir savivaldybiq institucijomis, skatinti valstybes
politikq ir kandidatq I valstybes politikus atsakomybE uZ savo veiklq ir atskaitomybp visuomenei.

Komisija, i5nagrinejusi 2015-08-28 Vyriausiosios tarnybines etikos pavedimq del
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario Viadeslav Titov galimo valstybes poiitikq elgesio
kodekso normq paZeidirno, konstatuoja, kad pareiSkimas pagr[stas. Tarybos narys Viades]av 'fitov

savo elgesiu paZeide LIl. Valstybes politikq elgesio kodekso 5 str. 1 d., bei LR Vie$qjq ir privadiq
interesq derinimo valstybes tarnyboje istatymo 5 str. i d. reikalavimus. Komisija vadovaujantis



Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos Etikos komisijos nuostatrS patvirtintq 2009 m. kovo 26 tarybos
sprendimuNr.T2-120,27.3 pu u nusprendd :

kurioje jis eina pareigas, veiklq reglamentuojandiuose [statymuose ar kituose teises aktuose
nustatyfus valstybes politiko elgesio principus ar reikalavimus.

2. Rekomenduoti tarybos nariui Viadeslav Titov kuo greidiau nutraukti teises aktq
paZeidimus ir kaip galima greidiau pateikti vie5qiq ir priva{iq interesq derinimo dekl tjq.

3. Sprendimo koprj4 i5siqsti tarybos nariui Viadeslav Titov.
4.Skelbti priimtq sprendimq ,,Valstyb€s Ziniq" priede ,,Informaciniai prane5imai",

vietineje spaudoje, intemeto tinklalapyj e

ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKE Aldona Staponkiene


