JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ETIKOS KOMISIJA

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018-02-23
Joniškis
Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21
d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2016 m.
kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51) 45 punktu, pateikiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą.

Eil. Nr.
1.
2.
3.

Veiklos pavadinimas
Etikos komisijos posėdžiai
Etikos komisijos posėdžiuose
nagrinėti klausimai
Rekomendacijų savivaldybės tarybos
nariams teikimas

Veiklos rodiklis
20 posėdžių per metus
34 klausimai per metus
Pateiktos 9 rekomendacijos:
2017-01-12 protokolas Nr. (1.20)T8-1
1. Rekomenduoti Tarybos nariams Gintarui Gadliauskui ir Vytautui Pakatiliui nepasirašyti parengtų
sporto klubo dokumentų tais atvejais, kai galima įžvelgti viešųjų ir privačių interesų konfliktą,
įpareigoti kitą asmenį valdybos ar visuotinio susirinkimo sprendimu pasirašyti teikiamus dokumentus.
2017-03-09 protokolas Nr. (1.20)T8-4
2. Konstatuoti, kad Tarybos narys Benjaminas Rimdžius, dalyvaudamas Joniškio rajono savivaldybės
antikorupcijos komisijos posėdyje ir nenusišalindamas nuo skundo dėl Joniškio seniūnės Janinos
Augustinaitienės galimos agitacinės veiklos darbo metu svarstymo, nepažeidė Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.
Rekomenduoti Tarybos nariui Benjaminui Rimdžiui suderinti savo elgesį su Valstybės politikų
elgesio kodekse nustatytais valstybės politiko elgesio principais, vengti situacijų, kai savo veiksmais
skatina visuomenę suabejoti valstybės tarnautojų kompetencija ir jų veiklos skaidrumu.
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2017-05-15 protokolas Nr. (1.20)T8-9
3. Rekomenduoti Tarybos nariams, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui Liudui Jonaičiui ir jo
pavaduotojui Kęstučiui Tautvaišui suderinti savo elgesį ar veiklą su Joniškio rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-203 (su pakeitimais ir
papildymais, padarytais 2016 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-35 ir 2016 m. kovo 31 d. sprendimu
Nr. T-71, 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-171, 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5, 2017
m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-45 ), nustatytais valstybės politiko, Tarybos nario, Komiteto nario
elgesio principais ar reikalavimais, pavyzdingai vykdyti Reglamente nustatytą pareigą tinkamai ir
laiku informuoti atsakingus asmenis apie nedalyvavimą posėdžiuose.
4. Rekomenduoti Joniškio rajono savivaldybės tarybai papildyti Reglamento 156 punktą: po žodžio
„pirmininkui“ įrašyti žodžius „arba posėdžio sekretoriui“ ir išdėstyti jį taip: „Komitetų posėdžiai yra
teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių. Jei komiteto narys ketina nedalyvauti
komiteto posėdyje, apie nedalyvavimą privalo pranešti komiteto posėdžio pirmininkui ar posėdžio
sekretorei ir tai fiksuojama posėdžio protokole.“
2017-08-03 protokolas Nr. (1.20)T8-13
5. Rekomenduoti Mindaugui Balčiūnui ateityje atliekant tarnybines pareigas ir siekiant išvengti
interesų konflikto ar tokio konflikto regimybės nusišalinti ir nedalyvauti jokiose klausimų, susijusių
su Žagarės regioninio parko direkcija arba Joniškio vaikų lopšeliu-darželiu „Saulutė“, rengimo,
svarstymo ar sprendimų priėmimo procedūrose.
6. Rekomenduoti Tarybos nariui Romui Karūžnai ateityje atliekant tarnybines pareigas ir siekiant
išvengti interesų konflikto ar tokio konflikto regimybės nusišalinti ir nedalyvauti jokiose klausimų,
susijusių su savivaldybės administracijos išlaikymu, rengimo, svarstymo ar sprendimų priėmimo
procedūrose.
2017-11-16 raštas Nr. (1.20)S- 5760 „Rekomendacijos dėl nusišalinimo procedūrų siekiant
išvengti interesų konflikto“
7. Posėdžio pirmininkui paskelbus darbotvarkės klausimą, tarybos narys, kuriam klausimas sukelia
interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti
apie nusišalinimą. Tarybos narys, prašantis leisti nusišalinti, privalo kalbėti į mikrofoną, aiškiai
nurodyti nusišalinimo priežastis, nes daromas posėdžio garso įrašas, jame turi būti užfiksuota visa
informacija.

3

Jeigu taryba nusišalinimą priima, tarybos narys privalo išsiregistruoti iš elektroninės balsavimo
sistemos ir palikti posėdžių salę. Į posėdžių salę tarybos narys grįžta pakviestas Kanceliarijos skyriaus
atsakingo darbuotojo po sprendimo priėmimo procedūros.
Tarybos nario nusišalinimo priėmimas įforminamas protokoliniu sprendimu, kurį taryba priima visų
pritarimu (be balsavimo), jei į posėdžio pirmininko klausimą „Ar yra prieštaraujančių“ niekas
neatsako ir posėdžio pirmininkas paskelbia „Priimta“ .
Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
patvirtintais kriterijais, pareikšto tarybos nario nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį
dalyvauti toliau svarstant klausimą.
8. Kai sprendimo priėmimas susijęs su daugumos tarybos narių privačiais interesais, sprendimas, jeigu
įmanoma, turi būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai, o tarybos narys
privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas.
Kai balsuojama už visą galutinį sprendimo projektą, nusišalinti nebereikia. Šiuo atveju tarybos nariai
balsuoja: už, prieš arba susilaiko.
Tarybos narys gali atsisakyti dalyvauti balsavime apie tai pranešęs tarybai. Tarybos narys, atsisakęs
dalyvauti balsavime, tarybos posėdyje dalyvauja (neišsiregistruoja). Ši procedūra numatyta tiems
atvejams, kai tarybos nariui, dalyvavusiam diskusijoje dėl konkretaus sprendimo priėmimo, atrodo,
kad siūloma balsuoti dėl sprendimo, kuris galutiniame variante jam atrodo nepriimtinas. Tokie
atvejai turėtų būti išimtiniai.
9. Tarybos nario pareiga:
9.1. komiteto posėdžio metu – komiteto narius, komisijų, darbo grupių posėdžių metu – komisijų ir
(ar) darbo grupių narius arba kitais atvejais merą ir (ar) tarybos narius ar kitus asmenis, kurie kartu
dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie
nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant,
svarstant ar priimant sprendimą (negalima aktyviai dalyvauti diskusijoje, o po to pareikšti apie
nusišalinimą). Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas komiteto, darbo grupės ar komisijos
posėdyje balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.
9.2. išvykdamas iš posėdžio jam nepasibaigus arba laikinai išeidamas iš posėdžių salės, tarybos narys
apie tai turi informuoti posėdžio sekretorių. Jei naudojama elektroninė balsavimo sistema, tarybos
narys, išeidamas iš posėdžio salės, privalo išsiregistruoti (vardinę kortelę grąžinti posėdžio
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4.

Savivaldybės tarybos narių veikos
įvertinimas pagal Politikų elgesio
kodeksą

5.

Savivaldybės tarybos narių veikos
įvertinimas pagal Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą ir (arba) Joniškio
rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentą.

sekretoriui. Vardinė kortelė gali būti negrąžinama, kai tarybos narys išsiregistruoja dėl priimto
nusišalinimo).
9.3. draudžiama tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę tarybos ar jos komitetų
posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės
neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Priimti 2 komisijos sprendimai
2017-05-08 sprendimas Nr. (1.20)T-2
1. Konstatuoti, kad tarybos narys Liudas Jonaitis, dėl objektyvių, svarbių priežasčių 2017 m.
balandžio 13 d. palikęs jungtinį Socialinių ir sveikatos reikalų, Rajono plėtros, Švietimo, kultūros,
sporto ir Finansų komitetų posėdį jam nepasibaigus, nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės
politikų elgesio kodekso ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų.
2017-05-22 sprendimas Nr. (1.20)T-3
2. Rekomenduoti Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui Liudui Jonaičiui ir jo pavaduotojui
Kęstučiui Tautvaišui suderinti savo elgesį ar veiklą su Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-203 (su pakeitimais ir papildymais,
padarytais 2016 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-35 ir 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-71,
2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-171, 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5, 2017 m. kovo
27 d. sprendimu Nr. T-45 ), nustatytais valstybės politiko, Tarybos nario, Komiteto nario elgesio
principais ar reikalavimais, pavyzdingai vykdyti Reglamente nustatytą pareigą tinkamai ir laiku
informuoti atsakingus asmenis apie nedalyvavimą posėdžiuose.
Priimti 4 komisijos sprendimai:
2017-03-21 sprendimas Nr. (1.20)T-1
1. Konstatuoti, kad Tarybos narys Benjaminas Rimdžius, dalyvaudamas Joniškio rajono savivaldybės
antikorupcijos komisijos posėdyje ir svarstydamas skundą dėl Joniškio seniūnės Janinos
Augustinaitienės galimos agitacinės veiklos darbo metu, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.
2017-08-03 sprendimas Nr. (1.20)T-5
2. Konstatuoti, kad Tarybos narys Romas Karūžna, dalyvaudamas arba nedalyvaudamas priimant
sprendimus Nr. Nr. T-173 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimų“, Nr. T235 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl
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Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir
papildymo“, Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“, Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“, Nr. T-71
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos
patvirtinimo“, Nr. T-72 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. veiklos ataskaitos
patvirtinimo“, Nr. T-91 „Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. finansų
kontrolės būklės ataskaitai“, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų nepažeidė.
2017-09-28 sprendimas Nr. (1.20)T-6
3. Tyrimą dėl Tarybos nario Mindaugo Balčiūno galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo nutraukti, nes iki tyrimo pabaigos valstybės
politikas savo elgesį pripažino neetišku, nesuderinamu su Tarybos nario pareigomis ir viešai atsiprašė.
(Sprendimas 2017-11-16 pripažintas netekusiu galios).
2017-11-16 sprendimas Nr. (1.20)T-7
4. Konstatuoti, kad Tarybos narys Mindaugas Balčiūnas, dalyvaudamas 2017 m. vasario 17 d.
Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje ir nenusišalindamas svarstant Joniškio rajono savivaldybės
2017 m. biudžetą, konkrečiai 01 programą „Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas“, Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų nepažeidė.
(Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2017-12-22 informavo, kad nepritaria priimtam sprendimui ir
iniciavo savarankišką tyrimą. Tyrimas baigtas 2018-02-07. Komisija priėmė sprendimą, kad
Mindaugas Balčiūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas).
6.

Tyrimai, pradėti gavus pranešimą iš
savivaldybės tarybos narių, kitų
valstybės tarnautojų

7.

Tyrimai, pradėti Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos
pavedimu
Tyrimai, pradėti komisijos iniciatyva

8.

3 tyrimai (dėl tarybos narių Benjamino Rimdžiaus, Liudo Jonaičio, Vaidos Aleknavičienės, Marcijono
Urmono, Vidutės Petraitienės, Kęstučio Tautvaišo, elgesio. Tarybos nariai Marcijonas Urmonas,
Vidutė Petraitienė, Vaida Aleknavičienė dėl savo elgesio viešai atsiprašė, todėl tyrimas jų atžvilgiu
buvo nutrauktas).
2 tyrimai (dėl Tarybos narių Romo Karūžnos ir Mindaugo Balčiūno elgesio).
1 tyrimas (dėl Tarybos nario Benjamino Rimdžiaus posėdžių nelankymo).
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9.

Informacija apie nusišalinimą nuo
interesų konfliktą keliančių klausimų
svarstymo komitetų ir tarybos
posėdžiuose atvejus ir nusišalinimo
pobūdį

20 tarybos narių nusišalino 90 kartų; 6 nusišalinimai buvo nepriimti. Informacija skelbiama Joniškio
rajono savivaldybės interneto svetainėje.

10.

Etikos komisijos rekomendacijų
įgyvendinimas

Pateiktas 1 siūlymas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau –
Reglamentas) nuostatų pakeitimo. Reglamento pakeitimai padaryti 2018 m. vasario 15 d. sprendimu
Nr. T-171 (pakeistas 156 reglamento punktas).
Tarybos nariai į Etikos komisijos pateiktas Rekomendacijas atsižvelgia: padažnėjo nusišalinimo
atvejų, laiku ir nustatyta tvarka informuojama apie nedalyvavimą komitetų ar tarybos posėdžiuose,
įvardijamos nusišalinimo priežastys

11.

Siūlymai Vyriausiajai rinkimų
komisijai dėl tarybos nario
įgaliojimų nutraukimo, jei šis tarybos
narys yra praleidęs iš eilės tris
savivaldybės tarybos posėdžius be
pateisinamos priežasties

2017 m. spalio 26 d. buvo pateiktas siūlymas Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Tarybos nario
Benjamino Rimdžiaus įgaliojimų nutraukimo, nes jis be pateisinamos priežasties praleido tris Tarybos
posėdžius iš eilės. Benjaminas Rimdžius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu neteko Tarybos
nario mandato.

Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininkė

Rita Samienė

