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Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Etikos komisija (toliau Komisija),
susidedanti i5 pirmininkes Aldonos Staponkienes, nariq: Vytauto Cepo, Tatjanos Fedotovos, Ligitos
Girskienes, Laisvrlno Kavaliausko, Sauliaus Liekio, Viadeslav Titov, Irenos Gailitites, Antano
Gimbuto, Mindaugo Prialgausko, sekretoriaujant Julijai Paulikienei, i5nagrinejo Klaipedos
daugiavaikiq Seimq bendrijos ir Klaipedos jungtinio demokratinio judejimo 2015-12-10 skund4
,,Del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario, mero pavaduotojo ArtEro Sulco galimo
valstybes politikq elgesio nonnU paZeidimo" del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario
Artflro Sulco galimo valstybes politikq elgesio kodekso normq paZeidimo ir

nustatd:
Pavedimo turinys

Komisija 2015-I2-t0 gavo Klaipedos daugiavaikiq Seimq bendrijos ir Klaipedos
jungtinio demokratinio judejimo 2015-12-t0 skund4,,Del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
nario, mero pavaduotojo Art0ro Sulco galimo valstybes politikrl elgesio normq paleidimo".

PareiSkime nurodoma, kad 2015-12-05 laikraStis ,,Klaipeda" atspausdino Mildos
Skiriutes straipsn[,,A. Sulcqpapiktino Vilniaus diktatas". Jame raSoma,kad,,A. Sulcas tvirtino, jog
susidaro ispfldis, jog gyvename policineje valstybeje". PareiSkejai nurodoo kad Zurnaliste,
interpretuodama pasisakym6 specialiai ar netydiaj[ su5velnina. Tvirtina, kad mero pavaduotojas,
vie5ai kalbedamas, tiesmuki5kai Lietuv4 ivardija policine valstybe. Toki valstybes status4 jis
pateikia kaip fakt4 o ne kaip prielaidq ir ne kaip savo nuomonE. Taip pat nurodo, kad po mero
pasisakymo, parei5kejai pasiaiSkino policines valstybes s4vokq. ,,Policine valstybe - valstybe,
kurioje valdiia grieZtomis ir represinemis priemonemis kontroliuoja socialini ekonomin[ bei
politini Salies gyventojq gyvenimq. Policinei valstybei bDdingi totalitwizmo bei socialines kontroles
elementai. Policines valstybes gyventojams yra apribota judejimo laisvd, laisve i5reik5ti politing ir
kit4nuomonE. Policinemis valstybemis yra laikomos nacistine Vokietija, Tarybq S4junga, dabartine
Kuba bei Siaures Kordja". LR Konstitucijos 1 straipsnis teigia ,,Lietuvos valstybe yru
nepriklausoma demokratine respublika", o ne policine. Skunde nurodoma, kad A Sulcas apie
nedemokratines valstybes santvark4 pasake forumo metu, girdint renginio dalyviams, svediams,
Zurnalistams. AtsiZvelgiant I tai, pareiSkejai pra5o Etikos komisijos i5nagrineti, ar toks mero
pavaduotojo A. Sulco pasisakymas neZemina Klaipedos miesto gyventoj6 nevyriausybiniq
organizacijq bendruomenes bei nediskredituoja miesto tarybos. Taip pat pra5o ivertinti, ar toks mero
pavaduotojo A. Sulco elgesys nepaieidlia Valstybes politikq elgesio kodekso principq kurie
reikalauja laikytis pagarbos Zmogui ir valstybei. Ar toks mero pavaduotojo A. Sulco tiesmukiSkai
valstybes santvarkos ivardijimas, galimai padare ne tik moraling, bet ir materialing Zalq Klaipedos
bendruomenei, nes vicemeras prikiauso valdandiajai daugumai, reprezentuoja Klaiped4
susitikimuose su uZsienio delegacijomis, potencialiais investuotojais. PosedZio metu parei5kejai
papilde savo skundq ir pra5o komisijos [tarus esant nusikalstamos veikos poZymiq perduoti
medZiag4Klaipedos miesto apygardos prokurat[rai tyrimui atliki ir procesiniam sprendimui priimti.
Vertinimo dalykas

Siame sprendime Komisija vertina Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nario
Arttiro Sulco veiksmq atitikti Lietuvos Respublikos valstybes politikrl elgesio kodekso nuostatoms.
Nustatyto s aplinlgtb e s



Posedyje tarybos narys Arf[ras Sulcas paai5kino, kad Lietuvos kaip policines
valstybes tiesmukai neivardino. Jo Lodliai buvo pacituoti netiksliai. Nurode, kad konferencijoje
buvo pristatyti miesto strateginiai, perspektyviniai planai, kurie planuojami Vilniaus Zinyb-q.
Konferencijoje buvo kalbama apie tai, kaip bus sureguliuotas gyvenimas Klaipedoje. Kalbedamai
konferencijoje A. Sulcas vartojo metafor4 ir iSrei5ke iik sano nuo-ong, iSsake f.titilq. Jo nuomone
Lietuva eina asmenq laisves ribojimo link, o tai jo nuomone ndra gerai. Tadiau prilygindamas
Lietuvq policinei valstybei arba pasakydamas jog sistema darosi pana5i i poiicing - nenorejo
pasakyti nieko lleidLiandio ar paleminandio. Siose i5sakytuose ZodZiuose nemito nieko blogo.

Valstybes politikaelgesio kodekso nuostatos ir motyvai
Lietuvos Respublikos valstybes politikr{ elgesio kodeksu (toliau - Kodeksas) siekiama

igyvendinti konstitucin[ valdZios [staigq tarnavimo Zmonems principq pletoti demokratin[ valdymq
didinti visuomenes pasitikejim4 valstybes valdZios ir savivaldybiq institucijomis, skatinti valstybes
politikq ir kandidatq i valstybes politikus atsakomybg uZ savo veikl4ir atskaitomybE visuomenei.

Komisija, i5nagrinejusi Klaipedos daugiavaikiq Seimq bendrijos ir Klaipedos jungtinio

duotus paai5kinimus konstatuoj a, .kad parei5kimas dalinai pagristas. Politikas savo veikloje ir
visuomeneje turi vadovautis LR Valstybes politikq elgesio kodekse itvirtintais potitikq elgesio
principais, o ypad - pagark>a Zmogui ir valstybei, pavyzdingumo ir kt. Tarybos nariai turi deramai
elgtis visuomeneje ir laikytis auk5diausiqjq elgesio standartq. Komisijos nariq daugumos nuomone,
tarybos narys Artriras Sulcas savo elgesiu, pivadindamas Lieturr4 policinE valstybe, paZeide LR
Valstybes politikq eigesio kodeks4. Komisija vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes
politikq elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
Etikos komisijos nuostatq, patvirtintq 2009 m. kovo 26 tarybos sprendimu Nr. T2-120,27.2,
punktais, 

6 :
Kad tarybos narys ArtDras e LR Politikq elgesio kodekso reikalavimus,

tadiau atsiZvelgiant I surinkt4 medliagqir Komisijos posedZio metu dalyviq iSsakytus paai5kinimus,
nusprende:

l.Apsiriboti tarybos nario Arttro Sulco elgesio svarstymu Komisijoje ir rekomenduoti
tarybos nariui Artiirui Sulcui ateityje vie5ajame gyvenime laikytis valstybes politikq elgesio
kodekso valstybes politikui nustatSrtrl principq ir reikalavimq.

2. Sprendimo kopij 4 iSsiqsti tarybos nariui Art[rui Sulcui.
3.Skelbti priimt4 sprendim4 ,,Valstybes Lini{' priede ,,Informaciniai prane5imai",

vietineje spaudoje, interneto tinklalapyje

Etikos komisijos pirmininke W Aldona Staponkiene


