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 Klaipėda 

 

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš 

pirmininkės Aldonos Staponkienės, narių: Vytauto Čepo, Jono Sąlygos, Tatjanos Fedotovos, Sauliaus 

Liekio, Laisvūno Kavaliausko ir Lilijos Petraitienės, sekretoriaujant Eglei Mockienei, išnagrinėjo 

Daivos Kšanienės 2017-10-23 prašymą Nr. T4-88 „Dėl miesto tarybos nario Audriaus Vaišvilos“ ir 

 

nustatė: 

 

Pavedimo turinys 

 

Komisija susipažino su Daivos Kšanienės 2017-10-23 prašymu Nr. T4-88 „Dėl miesto tarybos 

nario Audriaus Vaišvilos“ apie galimą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario A. Vaišvilos 

teisės aktų, reglamentuojančių politikų veiklą ir elgesį, reikalavimų nesilaikymą. Prašyme nurodoma, 

jog 2017 m. spalio 19 d. dienraščio „Klaipėda“ internetiniame puslapyje www.kl.lt pateiktas 

žurnalistės Mildos Skiriutės straipsnis „Iniciatyvą žlugdo medžiai“, pasakojantis apie numatomą 

Klaipėdos mieste esančios K. Donelaičio aikštės rekonstrukciją su medžių iškirtimu. Pareiškime 

nurodoma, jog  straipsnyje pateikiami kai kurių miesto valdininkų, tarybos narių samprotavimai šiuo 

klausimu, o pasakyti išsireiškimai žurnalistės paimti kabutes, kas reiškia, kad kalba netaisyta. 

Pareiškėja teigia, jog tarybos narys Audrius Vaišvila sakydamas „Tie rėkiantieji nėra visos Klaipėdos 

visuomenės atspindys. Tai yra grupuotės, kurios darosi politinę ar kitokią reklamą“ parodė įžūlią 

nepagarbą miesto visuomenės daliai, kuri išsako kitokią nuomonę nei valdžia, o toji visuomenės dalis 

tam turi teisę, nes yra lygiavertė bei lygiateisė savo mieste, savo šalyje. Lygiai taip, kaip ir visi kiti, 

kaip ir pats tarybos narys kuriam taikomi aukštesni moralės ir kultūros reikalavimai. Tuo tarpu A. 

Vaišvilos pagiežingas, neapykanta savo miesto žmonėms persmelktas pasisakymas yra kupinas 

patyčių, įžeidus.  

 

  

Vertinimo dalykas 

 

 Šiame sprendime Komisija vertina  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Audriaus 

Vaišvilos veiksmų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms. 

 

Nustatytos aplinkybės 

 

Tarybos narys Audrius Vaišvila paaiškinimų Komisijai nepateikė. Komisijos posėdyje 

išklausyta 2017-10-17 vykusio Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžio įrašo ištrauka, kurioje  

girdėti Daivos Kšanienės prašyme nurodyti tarybos nario A. Vaišvilos pasakyti žodžiai.  
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Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatos ir motyvai 

 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu (toliau – Kodeksas) siekiama 

įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, 

didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės 

politikų ir kandidatų į valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.  

Komisija, išnagrinėjusi Daivos Kšanienės 2017-10-23 prašymą Nr. T4-88 „Dėl miesto tarybos 

nario Audriaus Vaišvilos“, išklausiusi Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdžio įrašo ištrauką, 

konstatuoja, kad pareiškimas pagrįstas. 

Politikas savo veikloje ir visuomenėje turi vadovautis LR Valstybės politikų elgesio kodekse 

įtvirtintais politikų elgesio principais, o ypač - pagarbos žmogui ir valstybei, pavyzdingumo, 

padorumo atsakomybės ir kt. Tarybos nariai turi elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti 

situacijų, kai politiko elgesys kenkia jo ir institucijos, kurioje eina pareigas, reputacijai ir autoritetui.  

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodeksu ir  

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-91, 31.3, 33 ir 35 punktais,   

 

n u s p r e n d ž i a :  

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariui Audriui Vaišvilai rekomenduoti ateityje 

suderinti savo elgesį su LR Valstybės politikų elgesio kodekse ar tarybos veiklą 

reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais politiko elgesio principais ar 

reikalavimais. 

2. Sprendimo kopijas išsiųsti pareiškėjai Daivai Kšanienei, tarybos nariui Audriui Vaišvilai  

bei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. 

3. Skelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje ir interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt 

 

 

 

 

Etikos  komisijos pirmininkė                                                                                  Aldona Staponkienė 
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