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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 etikos komisijos (toliau – komisija) 2018 metų veiklos ataskaitą.

Eil. Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Etikos komisijos posėdžiai

Veiklos rodiklis
Įvyko 16 posėdžių per metus.

2.

Etikos komisijos posėdžiuose
nagrinėti klausimai

Svarstyti 25 klausimai: dėl skundų tyrimo, prašymų nagrinėjimo, posėdžių lankomumo, nusišalinimo
procedūrų, rekomendacijų tarybos nariams teikimo ir kt.

3.

Rekomendacijų savivaldybės tarybos
nariams teikimas

Pateiktos 2 rekomendacijos:
1. 2018-05-17 protokolas Nr. (1.20)T8-7
Rekomenduota merui Gediminui Čepuliui atsakingiau dalintis feisbuko paskyroje paskelbta
informacija ir vengti situacijų, kai pasidalinimas informacija gali sukelti prielaidas galvoti, kad,
galbūt, pritariama straipsniuose išdėstytoms mintims, nors komentaras ir neparašytas.
2. 2018-09-14 protokolas Nr. (1.20)T8-13
Pateiktos Rekomendacijos dėl nusišalinimo procedūrų komitetų posėdžiuose.

4.

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

1. 2018-02-21 buvo gautas Tarybos narių grupės prašymas ištirti savivaldybės mero elgesį 2018
m. vasario 15 d. posėdyje.
2018-03-06 priimtas sprendimas Nr. T-1:
1. Tyrimą dėl Savivaldybės mero Gedimino Čepulio galimo Lietuvos Respublikos valstybės
politikų elgesio kodekso pažeidimo, kai jis, svarstant Joniškio rajono savivaldybės strateginį veiklos
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planą, pasiūlė Tarybos narei Nijolei Valuckienei „pasukti smegenėles“, nutraukti, nes iki tyrimo
pabaigos valstybės politikas savo elgesį pripažino neetišku ir viešai atsiprašė.
2. Konstatuoti, kad Savivaldybės meras Gediminas Čepulis, 2018 m. vasario 15 d. Tarybos
posėdyje sakydamas, kad Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas keičiamas pagal
Tarybos narių užgaidas ir komentuodamas Tarybos narių klausimus, nepažeidė Lietuvos Respublikos
valstybės politikų elgesio kodekso ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nuostatų.
2. 2018-02-26 buvo gautas piliečio J. V. reikalavimas įvertinti Tarybos nario Dainiaus
Vyšniausko elgesį Rajono plėtros komiteto posėdyje.
Asmuo kreipėsi su prašymu, išsiaiškinti, ar Tarybos narys Dainius Vyšniauskas elgėsi
etiškai Rajono plėtros komiteto posėdyje 2018 m. kovo 22 d. Komisijos nuomone, Dainius
Vyšniauskas išreiškė savo nuomonę apie konkretų asmenį, niekaip jo asmens įžeidžiamai ar
nekorektiškai nepavadino. Jis balsavo prieš J. V. kandidatūrą ir motyvavo, kodėl taip daro.
Išnagrinėjusi visas įvykio aplinkybes, komisija nusprendė nepradėti tyrimo, nes Komisija
neturi kompetencijos ir įgaliojimų spręsti ginčus, susijusius su asmens garbės ir orumo gynimu.
3. 2018-04-18 buvo gautas raštas Nr. 2661 „Dėl mero elgesio“, kuriame dvi tarybos narės prašė
išsiaiškinti, ar savivaldybės meras pasielgė etiškai pasidalindamas konkrečia informacija
feisbuke.
Komisija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, priėjo prie išvados, kad nesant neginčijamų ir
faktais patvirtinamų duomenų apie tai, kad meras Gediminas Čepulis, pasidalindamas straipsniu
feisbuko paskyroje, pripažino pritariąs straipsnyje pateiktiems teiginiams t. y. nesant pakankamai
duomenų, reikalingų asmens veikos teisiniam įvertinimui, tyrimas dėl Gedimino Čepulio veiksmų
atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio nuostatoms, nepradedamas.
Komisija pateikė Savivaldybės merui Gediminui Čepuliui rekomendaciją ateityje vengti
situacijų, kai pasidalinimas informacija, gali sukelti prielaidas galvoti, kad, gal būt, pritariama
straipsniuose išdėstytoms mintims, nors komentaro ir neparašo.
4. 2018-04-18 buvo gautas raštas Nr. 2664 „Dėl mero elgesio“ , kuriame dvi Tarybos narės
prašė išaiškinti, iš kokių požymių sprendžiama, kad viešas atsiprašymas buvo priimtas.
Komisija išnagrinėjo gautą raštą ir pateikė atsakymą, kuriame buvo paaiškinta, kad
komisija, priimdama sprendimą, vadovavosi Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso 9
punktu, kuriame yra nurodyta, kad „Komisija gali nutraukti tyrimą, jei iki tyrimo pabaigos
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valstybės politikas savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ar
institucija, kurioje jis eina pareigas, ir dėl to viešai atsiprašė“.
Meras Gediminas Čepulis dėl 2018 m. vasario 15 d. Tarybos posėdyje ištartos frazės viešai
atsiprašė Tarybos narės Nijolės Valuckienės 2018 m. kovo 1 d. Tarybos posėdyje.
Kaip turi elgtis asmuo, kurio buvo atsiprašyta, nėra reglamentuota.
Komisijos nuomone, kadangi atsiprašymo priėmimo / nepriėmimo procedūra teisės aktuose
nėra nustatyta, darytina išvada, kad asmuo, nepriėmęs atsiprašymo, dėl asmens garbės ir orumo
įžeidimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
į Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisiją.
5. 2018-05-07 buvo gautas grupės Tarybos narių prašymas nustatyti, ar Tarybos narė Rimantė
Misiūnienė nepažeidė Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso nuostatų, viešai
pateikdama klaidinančią informaciją apie advokatų kontoras, kurias pasamdė UAB „Joniškio
butų ūkis“ ir savivaldybės administracija.
Komisija 2018 m. birželio 12 d. priėmė sprendimą Nr. T-2, kuriame konstatavo, kad Tarybos
narė Rimantė Misiūnienė, nepateikdama visuomenei faktų arba paaiškinimo, kodėl ji teigia mananti,
kad Joniškio rajono savivaldybės administracija ir uždaroji akcinė bendrovė Joniškio butų ūkis samdė
tuos pačius advokatus, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytą
skaidrumo ir viešumo principą.
Buvo rekomenduota Tarybos narei Rimantei Misiūnienei viešai atsiprašyti.
Atsiprašyta nebuvo.
2018 m. liepos 9 d. buvo gautas raštas iš Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriaus, kuriame buvo informuojama, kad bus nagrinėjamas Rimantės Misiūnienės
skundas, jame prašoma panaikinti Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos priimtą sprendimą
dėl jos elgesio.
2018 m. liepos 27 d. Komisija gavo Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriaus sprendimą administracinėje byloje NR. AG3-22 / 25-2018, kuriuo buvo
panaikintas Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos 2018 m. birželio 12 d. sprendimas Nr.
(1.20)T-2 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Rimantės Misiūnienės elgesio“. Pagrindinė
priežastis – procedūriniai pažeidimai.
Sprendimą per vieną mėnesį buvo galima skųsti Regionų apygardos administracinio teismo
Šiaulių rūmams, bet Komisija, pasitarusi, nusprendė sprendimą pripažinti netekusiu galios. Išlaidų
dėl šios bylos nagrinėjimo savivaldybė nepatyrė.
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2018 m. tyrimų, pradėtų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu, nebuvo.

6.

Tyrimai, pradėti Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos
pavedimu
Informacija apie nusišalinimą nuo
interesų konfliktą keliančių klausimų
svarstymo komitetų ir tarybos
posėdžiuose atvejus ir nusišalinimo
pobūdį

7.

Etikos komisijos rekomendacijų
įgyvendinimas

Tarybos nariai į Etikos komisijos pateiktas Rekomendacijas atsižvelgia – dažniausiai laiku ir
nustatyta tvarka informuojama apie nedalyvavimą komitetų ar tarybos posėdžiuose, aiškiai
įvardijamos nusišalinimo priežastys komitetų posėdžių, Tarybos posėdžių metu, siekia laikytis
nusišalinimo nepriėmimo procedūrų, nusišalinimo nepriėmimo atvejai fiksuojami protokoluose.
Šiais metais nebuvo gauta skundų dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų.

5.

21 tarybos narys nusišalino 258 kartus; 31 nusišalinimas nebuvo priimtas. Informacija skelbiama
Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininkė
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