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Silutds rajono savivaldybes tarybos etikos komisija (ioliau - Komisija) 2015 m. rugs jo 2l
d. ir 2015 n. spalio 21 d. pos€dZiuose, dalyvaujant Kornisijos pirmininkui Jonui Jatautui, Komisijos
nariams Algiui Bekeriui, Aleksui Kvederiui, Valentinui Dylertui, iSnagrinejusi patijos Tvarka ir
teisingumas Silutes skyriaus pirmininko Vaido Pavilonio 2015-09-18 keipimqsi,

nustata:

Pafiijos Tvarka ir teisingumas Silutes sklaiaus pirmininko Vaido Pavilonio 2015-09-18
heipimesi praSoma apsvarstyti Tarybos opozicijos 2015-09-14 viesajame krcipimesi pasakyl4
teigin!: ,,...V31 ,,Pasienio Zuvys" tapo Darbo partijos Silutes skyriaus prieglobsdiu, o naujoji
struktura ,,Zuvejq krastas", panaiu, taps Tvarkos ir teisingumo partijos konrroliuojama istaiga" bei
rekomenduoti opozicijos atstovams Algirdui Gedui, Sandrai Tama5auskienei ir Raimundui
Ambrczaidiui viesai paneigti tihoves neatitinkandiq informacij4.
Tarybos opozicijos pirmininko A Gedo buvo papraSyta pateikti paaiSkinimq ddl minimo
vieio pasisakymo partijos Tvarka ir teisingumas atZvilgiu.
A. Bekeris, Komisijos pirmininko pavaduotojas, atkreipe demesi, kad ir Si kart4 nerajokio
konkretaus kaltinimo. Raite kalbama abstrakdiai, panaudotas nekonkretus pasakymas ,,panalu,
taps".

V. Dylertas, Komisijos narys, atkreipe damesi, kad 2015-09-18 krcipimesi Fasoma Etikos
komisiios rekomenduoti opozicijos atstovams Algirdui Gedui, Sandrai TamaSauskienei ir
Raimundui Ambrozaidiui viesai paneigti tikrcves neatitinkanai4 informacij4.
J. Jatautas sake konkrediq kaltinimq kaZkam neiZvelgiantis. Prielaidos, nurodytos 2015-09l4 opozicijos kreipirnesi, nera kaltinimas.
A. Kvederis, Komisijos narys, sake, kad del prielaidq ir nesant konkretumo Etikos komisija
neturi pagdndo kreiptis i minimus opozicijos atstovus, kad sie paneigtrl informacij4.
J. Jatautas pritare, kad nagdnejamoie situacijoje ndra to objekto, kuri reiketq paneigti
J. Jatautas pasille vadovaujantis Etikos komisijos veiklos nuostatrl 27.1 punktu konstatuoti,
kad opoziciios nariai A. Geias, S. Tamalauskiene ir R. Ambrozaitis oepazeide valstybes politikrt
elgesi,o kodekso ar Silutds rajono savivaldybes veikl4 reglamentuojandiq islatlmq ar kituose teisds
aktuose nustatytq valstybes politikq elgesio principq ar reikalavimq.
Situtls rajono saivaaytes tarybos ttikos komisija, vadovaudamasi Silutes rajono
savivaldybes tarybos etikos komisijos nuostaq 27.1 punktu, Lietuvos Respublikos valstybes
politikq elgesio kodeksu, atsizvelgdama i aptanus faktus, susipaiinusi su susijusia informacija,
n u s p re n d 6 (vienbalsiai) konstatuoti, kad opozicijos nariai A. Gedas, S Tamaiauskiene
ir R. Ambroiaitis nepaZeide Valstybes politikq elgesio kodekso ar Silutds rajono savivaldybes
veikl4 reglamentuojanaiq istat)'mq ar kituose teises aktuose nustat)'trl valstybes politikq elgesio

-

p

ncipq ar reikalavimq.
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