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INFORMACIJA APIE TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIŲ LANKYMĄ 2018 M. SAUSIO –
SPALIO MĖNESIAIS

Joniškio rajono savivaldybės etikos komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Joniškio
rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų, patvirtintų 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T68 (su pakeitimu, padarytu 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51), 8.2 papunkčiu, analizuoja
valstybės politikų nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis.
2018 m. spalio 25 d. komisijos posėdyje buvo susipažinta su Komisijos atsakingosios
sekretorės pateikta suvestine posėdžių lankymo lentele ir aptartas Tarybos narių komitetų ir tarybos
posėdžių lankymas 2018 metų sausio – spalio mėnesiais.
Konstatuota, kad prievolės nustatyta tvarka informuoti apie nedalyvavimą tarybos
posėdžiuose Tarybos nariai šiais metais laikėsi kur kas dažniau, nei ankstesniais metais.
Palyginimui: 2016 metais apie nedalyvavimą tarybos posėdžiuose nebuvo pranešta 8 kartus, 2017
metais tokių atvejų buvo 4, o 2018 metais nebuvo užfiksuota nė vieno atvejo, kad būtų nesilaikoma
Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytos tvarkos.
Nustatyta, kad per dešimt 2018 metų mėnesių įvyko 11 tarybos posėdžių. 13 Tarybos narių
nepraleido nė vieno posėdžio. Tai Mindaugas Balčiūnas, Narsutis Boruta, Gintaras Gadliauskas,
Kostas Joniškis, Liudas Jonaitis, Kęstutis Mačiulis, Rimantė Misiūnienė, Vidutė Petraitienė, Edita
Rudienė, Stasė Tamulionė, Marcijonas Urmonas, Nijolė Valuckienė, Dainius Vyšniauskas.
Per pastaruosius 10 mėnesių įvyko 35 komitetų posėdžiai. Nustatyta, kad daugiausia
komitetų posėdžių praleido Tarybos nariai Edmundas Bernotas – 7, Liudas Jonaitis – 5, Vaida
Aleknavičienė ir Petras Giržadas – po 4.
Nė vieno komiteto posėdžio nepraleido Tarybos nariai Gintaras Gadliauskas, Kostas
Joniškis, Rimantė Misiūnienė, Stasė Tamulionė ir Dainius Vyšniauskas.
Apie nedalyvavimą komitetų posėdžiuose dažniausiai buvo informuojama Joniškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka, tačiau protokoluose nurodyti 3 atvejai,
kai tarybos nariai neinformavo, kodėl posėdyje nedalyvaus, arba apie tai garsiai nepranešė
posėdžiui pirmininkavęs komiteto pirmininkas, todėl posėdžio sekretorė, rašydama protokolą,
galimai neturėjo tikslios informacijos.
Komisija, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų,
patvirtintų 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-68 (su pakeitimu, padarytu 2016 m. kovo 31 d.
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sprendimu Nr. T-51), 8.6 papunkčiu, atsižvelgdama į tarybos ir komitetų posėdžiuose protokoluose
nurodytą informaciją,
r e k o m e n d u o j a komitetų pirmininkams komiteto posėdžio pradžioje tiksliai ir garsiai
įvardinti, kurie Tarybos nariai nedalyvauja posėdyje ir dėl kokių priežasčių. Jei priežastys
nežinomos, konstatuoti, kad Tarybos narys apie nedalyvavimą komiteto posėdyje nustatyta tvarka
nepranešė. Informacija turi būti įrašyta posėdžio protokole.
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