
 

 

 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. 

SPRENDIMO NR. TS-123 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 

     

 2021 m. sausio 29 d. Nr. TS-3 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, 15¹ straipsniu, 

16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-123 ,,Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“, 49 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatus (toliau – 

Nuostatai), patvirtintus Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 

TS-123 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“: 

1.1. pakeisti Nuostatų 7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

,,7.1. prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio 

kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;“;  

1.2. pakeisti Nuostatų 7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

,,7.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties šio 

įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, 

Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, 

nuostatoms;“; 

1.3. pakeisti Nuostatų 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

,,7.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų 

ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.“; 

1.4. pripažinti netekusiu galios 8 Nuostatų punktą; 

1.5. buvusį 9 punktą laikyti atitinkamai 8 punktu ir jį išdėstyti taip: 

,,8. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų 

laikui, laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. 

Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo 

principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir 

mažumos pasikeitimo. Komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, 

ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių 

sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų 

juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti 

atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai.“;  

1.6. papildyti Nuostatus 9 punktu ir jį išdėstyti taip: 

,,9. Komisijos nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, komisijų posėdžių metu 

atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar 

organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje jos nariams, kurie nėra 
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savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.“; 

1.7. pakeisti Nuostatų 10 punktą ir jį išdėstyti taip: 

,,10. Komisijos pirmininko kandidatūrą iš Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių –

deleguoja savivaldybės tarybos opozicija rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų 

savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. 

Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės 

tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos 

nedeleguoja Komisijos pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15
1
 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra 

paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Komisijos pirmininką savivaldybės taryba mero siūlymu 

skiria iš Komisijos narių – savivaldybės tarybos narių.“; 

1.8. papildyti Nuostatus 10¹ punktu ir jį išdėstyti taip: 

,,10¹ Komisijos pirmininkas, kuris neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

15¹ straipsnyje nustatytų reikalavimų netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės 

tarybos sprendimu, o jeigu komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, 

– jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir 

viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame 

savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto 

komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito atitinkamos komisijos pirmininko ar 

deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

15
1 

straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir 

naujo atitinkamos komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba.“; 

1.9. pakeisti Nuostatų 11 punktą ir jį išdėstyti taip: 

,,11. Komisijos sudarymo tvarka nustatyta Reglamente. Komisijos nuostatus tvirtina taryba. 

Komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš 

valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.“;  

1.10. pakeisti Nuostatų 12 punktą ir jį išdėstyti taip: 

,,12. Komisijos pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš Komisijos narių – savivaldybės 

tarybos narių – skiria savivaldybės taryba. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka 

savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, šios funkcijos įrašomos į 

jo pareigybės aprašymą. Komisijos atsakingasis sekretorius nėra komisijos narys.“;  

1.11. pakeisti Nuostatų 13 punktą ir jį išdėstyti taip: 

,,13. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame 

dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios 

situacijos ar karantino komisijos posėdis negali vykti Komisijos nariams posėdyje dalyvaujant 

fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio Komisijos posėdžio 

klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir 

užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant 

Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų 

nustatymas“. 

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje. 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio 

teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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