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2020-03Jonikis
Vadovaujantis Jonikio rajono savivaldybês etikos komisijos (toliau Komisija) nuostatq, patvirtintq Jonikio rajono savivaldybés tarybos
2019 m. rugpjüèio 29 d. sprendimu Nr. T-164 „DèI Jonikio rajono savivaldybês etikos komisijos nuostatq patvirtinimo” (su pakeitimu, padarytu
2019 m. gruoc1io 19 d. sprendimu Nr. T-253) 47 punktu, pateikiame Jonikio rajono savivaldybés etikos komisijos 2019 metq veikios ataskait4.
—

Eli. Nr.

Veikios pavadinimas
Etikos komisijos posêdiai

I Veiklosrodiklis

{vyko 9 posêdiai per mews. (2 posédius organizavo buvusios kadencijos Komisijos nariai, 7
posêdius

Etikos komisijos posêdiiuose
nagrinéti klausimai

Savivaidybés tarybos nariq veikos
jvertinimas pagai Politikq elgesio
kodeks, Vieuji.i ir privaëiq interesq
derinimo vaistybinéje tarnyboje
jstatym4 ir (arba) Jonigkio rajono
savivaldybés tarybos veikios
reglamentq

—

2020 m. geguês mënesj sudaryta nauja Komisija)

Svarstyta 18 klausimq: del veikios ataskaitos teikimo Vyriausiajai tarnybinés etikos komisijai,
del paeidimq tyrimo ir sprendimq priémimo, komitetq ir Tarybos posèdiq lankomumo,
Reglamento
nuostatq Laikymosi, nusiaIinimo procedurq, savivaldybês etikos komisijos veikios nuostatq
keitimo pasikeitus Polhikq elgesio kodeksui, Vyriausiosios tarnybinês etikos komisijos 2020 metals
teikiamq
svarstyti Rekomendacijq
nagrinéjimo
ir siGlymq
teikirno.
2019-05-28
buvo gautasprojektq
Vyriausiosios
tarnybinés
etikos
komisijos ratas „DiI privaiq interesq
dekiaravimo” Rate buvo nurodyta, kad Tarybos nariai, prisiekç pirmame Tarybos posédyje,
privalo per 30 kalendoriniq dienq pateikti privaèiq interesq dekiaracijas. Vyriausioji tarnybinés
etikos komisija jpareigojo JoniMcio rajono savivaldybés etikos komisijq patikrinti, ar Tarybos nariai
laiku pateiké dekiaracijas. Nustaëius galimus Lietuvos Respublikos vieujq ir privaëiq interesq
derinimo vaistybinéje tarnyboje jstatymo nuostatq paeidimus, atlikti tyrimq ir pateikti Vyriausiajai
tarnybinës etikos komisijai motyvuot4 ivad, ar asmens veilcsmai atitinka (neatitinka) jstatymo
nuostatas. Jnformacijq pateikti iki 2019 m. rugpjUëio 1 d.
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Savivaiclybés etikos komisija nustaté, kad 2 tarybos nariai laiku nepateiké privaèiq interesq
deklaracijq, todél buvo atliktas tyrimas, priimti du sprendimai.
2019 m. liepos 3 d. priimtas sprendimas Nr. T-1.
Konstatuota, kad Tarybos narys Edmundas Bernotas, 2019 m. ba1andio 16 d. pirmame
Jonikio rajono savivaldybés tarybos posédyje prisiekçs ir pradéjçs eiti Tarybos nario pareigas, bet iki
2019 m. geguiês 26 d. Lietuvos Respublikos vieujq ir privaiq interesq derinimo valstybinêje
tarnyboje jstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikçs Privaëiq interesq deklaracijos, paeidê gb
jstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas;
2019 in. liepos 3 d. priimtas sprendimas Nr. T-2.
Konstatuota, kad Tarybos narys Edmundas Vaièiulis, 2019 m. balandiio 16 d. pirmame
Jonigkio rajono savivaldybés tarybos posédyje prisiekçs ir pradêjçs eiti Tarybos nario pareigas, bet iki
2019 m. gegués 27 d. Lietuvos Respublikos vieujq ir privaëiq interesq derinimo vaistybinéje
tarnyboje jstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikçs Privaëiq interesq dekiaracijos, paeidê io
jstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.
2019 metais skundq del Lietuvos Respublikos Politikq elgesbo kodekso ar Reglamento nuostatq
pafeidimq nebuvo gauta.
Informacija apie nusiaIinimq nuo
interesq konfliktq kelianëiq klausimq
svarstymo komitetq ir tarybos
posédiuose atvejus ir nusigalinimo
pobudi

22 Tarybos nariab nusigalino 223 kartus, 31 nusigalinimas nebuvo priimtas. Jnformacija apie priimtus
ir nepriimtus nusigalinimus skelbiama Jonigkio rajono savivaldybts interneto svetainéje (r. nuorodq
hiip://www.joniskis.1i/lit/Privaius-intcresai/ 1)
3 Tarybos nariai Kçstutis Maëiulis, Emestas Vasiliauskas, Sarah Louise Mitrike apie
nusigaIinim nuo svarstomq klausimq tarybos ir komitetq posédiuose del interesq konflikto
nepareike.

Informacija apie Tarybos nariq
posédiq lankomum4
(2019-04-16—2019-12-31)

2019 m. baIandio 16 d. kadencij4 pradéjç Tarybos nariai dalyvavo 66 posediuose. Buvo sugaukti 9
Tarybos posêdiai, 12 Ekonomikos, investicijq ir strateginio planavimo komitet4 posêdiq, 12 kartq
rinkosi Sveikatos, geimos ir socialiniq reikalq komiteto nariai, 13 kartq postdiavo Svietimo, kultUros ir
sporto komitetas, 13 posêdiq organizavo Aplinkos ir kaimo reikalq komiteto nariab. 2 kartus buvo
organizuoti jungtiniai visq komitetq posêdiai. {vyko 5 Kontrolés komiteto posêdiai.
Protokoluose nurodyti 35 Tarybos nariq nedalyvavimo Tarybos ar komitetq poséthiuose atvejai.
31 kartq. apie neda1yvavbm buvo informuota Reglamento nustatyta tvarka, 4 kartus Tarybos
nariai nepranee, kad neatvyks postdj.

—

—
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Gintaras Damalalcas, Petras Giradas, Romas
4 Tarybos narial nepraleido tie vieno posêdio
Sperskis, Marcijonas Urmonas. Po 1 posed del svarbiq prieasëiq yra praleidç Tarybos nariai Vilija
Bartagiene, Kçstutis Maèiulis, Rimanté Misiuniene, Nijolê Valuckiene, Junta Zubauskiene, Dalia
Zileviëiené.
Apie nedalyvavim posédyje Reglamento nustatyta tvarka 2 kartus nepraneê Tarybos narys
Edmundas Vaiëiulis, po 1 kartq neinformavo Tarybos nariai Lina Mikneviëienê ir Romas Karuna.
—

Vyriausiosios tarnybinés etikos
komisijos rekomendacijq
jgyvendinimas

Tarybos nariams nustatytais terminais elektroniniu patu
buvo teikiama informacija
apie
Vyriausiosios
tarnybinés
etikos
komisijos
priimtus
sprendimus del
rekomendacijq
teikimo, rezoliuciniq sprendimq pniêmimo. [ Vyriausiosios tarnybinés Etikos komisijos pateiktus
daniausiai laiku ir nustatyta tvarka informuojama apie
sprendimus Tarybos nariai atsive1gia
nedalyvavimq komitetq as tarybos posèdiuose, aikiai
ivardijamos nusialinimo prieastys
komitetq posédiq,
Tarybos postdiq metu,
siekiama
laikytis nusiaJinimo
nepriêmimo procedarq,
Nusia1inimo nepriêmimo atvejai fiksuojami protokoluose.
—

Jonigkio rajono savivaldybés etikos komisijos pirmininkas

Gintaras Damalakas

