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DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir  procedūrų komisija  (toliau  – Komisija)  2021 m.

kovo 3 d. posėdyje susipažino su Jūsų raštu „Dėl neetiškų ir su Seimo nario statusu nesuderinamų

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko komentarų nuotolinio Švietimo ir mokslo

komiteto posėdžio metu”.

Minėtame rašte Jūs prašote įvertinti, ar Švietimo ir mokslo komiteto (toliau – Komitetas)

pirmininkas Artūras Žukauskas 2021 m. vasario 17 d. Komiteto posėdžio metu, kai buvo tvirtinama

kito Komiteto posėdžio darbotvarkė, savo pasisakymu „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad

negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuriems nepatinka, kad ten kažkurioj vietoj pasakyta apie

socialinę lytį. Su tokiais žmonėmis šnekėti tas pats kaip su plokščios žemės šalininkais.“ nepažeidė

Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir  Lietuvos Respublikos  valstybės  politikų elgesio kodekso

nuostatų. 

Komisija, susipažinusi su Jūsų rašte pateikta informacija ir vadovaudamasi Seimo statuto 78

straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, nusprendė pradėti Komiteto pirmininko A. Žukausko elgesio

tyrimą.

Apie tyrimo rezultatus Jus informuosime papildomai.

                       

Komisijos pirmininkė                                                                                             Aušrinė Norkienė
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