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Silute

Silutes rajotto savivaldybes tarybos posedyje Nr. 3. vykusiame 2019 m. birZelio l2 cl. bgvo
patvirtinta ir savivaldybes tarybos Etikos komisija. Ataskaitiniu laikotarpfi,2020 pr. selrsio 2l d.
Etikos komisijos posedyje buvo pritarta kor-nisijos narriq sucl6ties pakeitimLri. Nuo tada Silgtes
rajono savivaldybes tarybos Etikos komisijq sudaro: savivakiybds tarybos nariai A. Gedas
(pirmininkas), V. I(arnarauskas ir E. Padimanskers ir.luknaidiq bei Galdano seli[laidiai R. Grigalis
bei G. Sarka.

I(q nuveike Silutes rajouo savivalclybes tarybos Etikos l<oniisija ataskaitirriu lail<otarpig'7

Per tq laikotarpi vyko keturi komisijos posedZiai, kuriuose buvo aptarti gana lvair[s klausimai.
Pirnrasis Etikos l<omisiios posedis, kaip jau rnine.jau, ivyko 2020 n. sausis 21 d..Iap-re buvo aptarti
gana fbrmalus klausimai del Etil<os komisijos nuostatq papildymo. Taip pat buvo patvirtilta lauja
Etikos kornisijos sr-rdetis ir kornisijos pinnininko pavacluotoju vienbalsiai buv6 i5rinktas R. Grigalis.

2020 n. balandZio 2l d. posedyje komisija daugiausia demesio skyre infbmracijeri, susijusiai su
savivaldybds tarybos nario T. Budrikio galirnai neteiseta veikla. Buvo vienilgai konisijos narir;
priirntas tlutaritnas del tyrirno tuo klausiniu pradejimo il papildonos infbltiacijos komisijos
nariams pateikimo.

2020 m. geguZes 26 d. ivykusiatne Etikos komisrjos poseclyje buvo aptartas klausinras clel
savivaldybes tarybos nario T. Btrdrikio elgesio vertinimo paclarius adnrinistracini lgsiZengirn4. Po
gana ilgq ir iternttl diskusijq aS, kaip Etikos komisijos pimiininkas, komisijos nariargs pasitlliau
balsuoti LrZ tokf sprendirr"rq : ,,Silutes rajono savivaldybes tarybos Etikos kornisija pripaZista, kad
Silutes rajot.to savivaldybes tarybos narys Tornas Budrikis paZeide Lietuvos Resplblikos Valstybes
politikq elgesio kodeks4 ir Tarybos r.rario priesaik4. TadiaLr komisija, lvertinusi tai, jog T. Budrikis
pripaZino savo kaltg ir netrukde tyrimui, rekontenduo.ya T. Budrikiui vieSai atsipraSyti".

Taciau tol<ialrl nlano sittlymui pritare til< du komisijos nariai, du buvo prie5, o vierias nebalsavo.
Tokitr bttdu. Silutes rajono savivalclybes tarybos Etikos kornisija nepritare tam, kacl Silutes rajono
savivaldybds tarybos nerrys T. Budrikis padare neteisetq veiklq.

2021 t'rt. sattsio 5 cl. Etil<os koniisija savo poscclyjc svarstc ciu klausimus, dcl VS1,, Silgtcs ligoninc,,
gydytojos A. PiktZirnicncs krcipinrosi ir klausirnq dcl Silutcs rajono savivaldybcs tarybos parcs S.
TanraSauskicncs krcipitlosi.

Pinlruoju klausiurtt po gana ilgq diskusijrl konrisija prienre vieningq lutariltq, jog Silutes rajono
savivaldybes tarybos tlarys E. Padintansl<as nepaZeicle LR politiko elgesio koclel<so ar ilstitucijos ,
l<urioje jis eina pareigas veil<lq reglanrentuqanciq !statynrtl ar kituose teises aktuose nustatytll
valstybes politil<q elgesio principtl ar reil<alavinrtl. Konrisija pasifile susiclariusiq situacij4
iSanalizr"roti VSI ,,Silutcs ligoninc" vaclovui ir nrinctos jstaigos Etikos koniisijai.

AutruoJtt klattsiuru l<ornisiia posedZio metu perZifire.jo vienos m[ist1 Salies televizijos vaizdo fraS4,
l<uriat.ue Silutes rajono savivalclybes meras V. Laurinaitis iScleste savu rnintis clel religinitl



beuclrtlomeniq pastattl tvarkymo finausavinro. I(omisijos nariai neiZvc-lge ,.jog nero ZoclZigose brttl
diskrir.nir.racijos Zenklq. Taip urane keturi komisiios nariai. A5, kaip Etikos koliisijos pirmini,kas,
iSsakiau s:tvo llLIOllrong, priurindauras sudetingE mr1sr,1 Silutes l<raSto istorilg praeit! ir paragi,au
nle-ra1 tol<iais jautriais l<lausitttais kalbeti atsal<ingiau ir labiau !sigilinus. Toclel balsuojant strsilail<ia,.

Tokiq veikl4 ataskaitiniu laikotarpiu atliko Silutes rajono savivalclybes tarybos Etikos komisija.
Galima apibendrinti, kad Silutes raiono savivaldybes tarybos Etikos komisija ga,a greitai ir
tinkar.trai l'eagzlvo I iSkiltlsias problemas. Be posedZirl, kuriuose buvo aptar.iami atskir.i klagsi,rai ir
priin-rami uutariurai, Etikos komisiios nariai regr.rliariai buvo snpaZinclinalri su naujais clokupre,tais,
reglatrrentuo.ianiiais kon"risiios darbq. Savo ruo5tu aS, kaip komisijos pirminilkas luolartos raginau
kornisiios uaritts douretis esallra padetimi, kelti negeroves ir pan. Bet reikia pripaZilti, jog koinisif os
uariai itin clidelio al<tyvtttno uerodd. Tam jtakos, matyt, ture.jo ir l<ilusi panclemija ir su.ja susijg
apribojimai.

Komisijos darb4 ataskaitiniu laikotarpiu vertinu patenkinamai, Labiausiai na1e, kaip Etikos
korrrisijos pirmininkq, ultvyle 2020 n. gegLrZes 26 d. komisijos nutarilras, kuris aiikiai parocle, kad
komisijos nariq apsisprendim4 labiziu lerr-ria ne etiniai, bet politiniai motyvai.

Linkiu Etikos konrisrjai atsakingo clarbo nauju ataskaitiniu laikotarpiu.

Komisijos pirmininkas Algirdas GecasW"


