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DĖL VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2017 M.
Etikos komisijos (toliau – Komisija) uždavinys - įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų
tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą
Savivaldybės institucijomis, skatinti Savivaldybės politikų atsakomybę už savo veiklą ir
atskaitomybę visuomenei.
Komisijos uždavinius, funkcijas, jos sudarymo, darbo organizavimo, sprendimų priėmimo ir
jų paskelbimo tvarką, kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus reglamentuoja Etikos
komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d.
sprendimu Nr. T1-227 (Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-9 redakcija).
Komisija savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo,
politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.
Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-27 (su visais aktualiais
pakeitimais) Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Etikos komisija. Komisijos nariai:
Vaida Ogintienė, Stanislovas Kiudis, Janina Katauskienė, Vladas Linkevičius, Regina Mitrienė,
Lina Rauckienė. Komisijos pirmininkas – Vladas Linkevičius. Komisijos sekretorė – Juridinio ir
personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.
Komisijos 2017 m. veiklos aprašymas pateikiamas lentelėje:
Priemonės pavadinimas

Skaičius

1.

Įvyko Etikos komisijos posėdžių (iš viso per metus)
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2.

Etikos komisija iš viso per metus išnagrinėjo klausimų (bendras Etikos
komisijos darbotvarkėse nurodytų klausimų skaičius),iš jų:
dėl rekomendacijų savivaldybės tarybos nariams teikimo pagal Vietos
savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą:
apie nusišalinimą pareiškę tarybos nariai (po Etikos komisijos jiems pateiktos
rekomendacijos).
dėl savivaldybės tarybos narių veiklos įvertinimo pagal Politikų elgesio
kodeksą;
dėl savivaldybės tarybos narių veiklos įvertinimo tik pagal Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba pagal šį įstatymą ir
Politikų elgesio kodeksą, iš jų:
VTEK pavedimu;
gavus pranešimą iš kitų savivaldybės tarybos narių;
gavus pranešimą iš kitų fizinių ir juridinių asmenų;
savo iniciatyva.
Apie nusišalinimą nuo interesų konfliktą keliančių klausimų svarstymo
(tarybos, komitetų, grupių, frakcijos ir kt. posėdžiuose arba raštu iki klausimo
nagrinėjimo) pareiškę savivaldybės tarybos nariai ir atvejai
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4.

Savivaldybės tarybos nariai ir atvejai, kuomet jų nusišalinimo nuo
interesų konfliktą keliančių klausimų svarstymo pareiškimai buvo
nepriimti

Komisijos pirmininko įgaliota
Komisijos narė

J.Karčiauskienė, 8 451 54 120, el. p. j.karciauskiene@pasvalys.lt
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Regina Mitrienė

