
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2015 

METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

     

2016 m. kovo 25 d. Nr. TS-54 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų, 

patvirtintų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo ir Etikos komisijos sudarymo“ dalinio 

pakeitimo“, 43 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:                                                                                                                         

Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2015 metų veiklos 

ataskaitą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras        Antanas Vagonis 
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        Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimo laikotarpiu sudaryta Etikos komisija tiria 

valstybės politikų elgesį, kai pažeidžiami Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse 

nustatyti valstybės politikų elgesio principai ir nuostatos, kiti įstatymai ir teisės aktai, 

reglamentuojantys valstybės politikų veiklą, savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.  

 Ataskaitiniu laikotarpiu veikė dviejų savivaldybės tarybos kadencijų Etikos komisijos. Iki 

2015 m. gegužės 8 d. veikė šios sudėties savivaldybės tarybos Etikos komisija sudaryta iš 10 narių 

(7 savivaldybės tarybos narių ir 3 gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų): komisijos 

pirmininkė – savivaldybės tarybos narė Jūratė Čypienė, nariai: tarybos nariai – Tadas Barauskas, 

Arvydas Dagys, Gintaras Girštautas, Virginijus Lukošiūnas, Haroldas Saniukas, Zinaida 

Timofejeva, Rokiškio rajono bendruomenės atstovai – Danutė Kirstukienė, Stasys Mekšėnas ir 

Ričardas Žukauskas. Etikos komisija veikė savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 17 d. sprendimo 

Nr. TS-9.143 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ ir 2009 m. 

spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-12.209 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 

nuostatų patvirtinimo“ pagrindais.  

 Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo ir Etikos komisijos sudarymo“ naujai 

savivaldybės tarybos kadencijai sudaryta šios sudėties Etikos komisija: pirmininkė – tarybos narė 

Jūratė Čypienė, pirmininkės pavaduotojas – tarybos narys Algis Čepulis, nariai: tarybos nariai – 

Gintaras Girštautas, Vytautas Masiulis, Vidmantas Maželis, Egidijus Vilimas bei Bajorų 

bendruomenės pirmininkė Inga Belovienė, Kavoliškio seniūnaitijos seniūnaitė Danutė Kirstukienė, 

Kriaunų bendruomenės pirmininkas Ričardas Žukauskas. Etikos komisijos sudėtis kito. 

Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. rugpjūčio 21 d. teikimą 

Nr. T-24(2.1), kad gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovais, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, laikomi seniūnaičiai, 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 

TS-213 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos nuostatų patvirtinimo ir Etikos komisijos sudarymo“ 

dalinio pakeitimo“, Etikos komisijos sudėtis papildyta 3 seniūnaičiais. Į komisijos sudėtį įtraukti: 

Obelių miesto ir Obelių priemiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Romas Kundelis, Skemų seniūnaitijos 

seniūnaitė Eugenija Pleitienė ir Rokiškio miesto seniūnijos seniūnaitis Gediminas Kriovė.  

 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2015 m. spalio 19 d. Panevėžio miesto savivaldybėje 

organizavo 3 valandų susitikimą su savivaldybės atstovais, siekdama gilinti jų žinias interesų 

konfliktų prevencijos srityje. Mokymuose aptartas interesų konfliktų atpažinimas ir jo valdymas, 

privačių interesų deklaravimo prievolės įgyvendinimas ir etikos priežiūros institucijų veikla 

savivaldybėse. Mokymuose dalyvavo Etikos komisijos atsakingoji sekretorė. 

2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos 

komisijos nuostatų patvirtinimo ir Etikos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo“, patvirtinus 

naujos redakcijos Etikos komisijos nuostatus, Etikos komisija veikdama pagal šių nuostatų 5.2. ir 

5.6. punktus posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per mėnesį.  
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