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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, 16

straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio

kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į

Rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtų sprendimų

įforminimo, patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu

Nr. KS-271 ,,Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijų

priimtų sprendimų įforminimo patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos darbo reglamentą, patvirtintą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-190 ,,Dėl Šilalės

rajono savivaldybės Etikos komisijos reglamento tvirtinimo“:

1.1.  pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,8. Valstybės politiko elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio

reglamento 7 punkte nurodyto pagrindo atsiradimo. Etikos komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu

nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip vieni metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Etikos

komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo

tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas politiko laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir

laikas, kai politikas yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus Etikos komisija gali, bet ne

ilgiau kaip vienam mėnesiui, pratęsti šiame punkte nustatytą tyrimo terminą.“

1.2. pakeisti 28.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,28.5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po priėmimo įformina Etikos komisijos

sprendimą, kurio:

28.5.1. įžanginėje sprendimo dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo data ir vieta; Etikos

komisijos pavadinimas; Etikos komisijos sudėtis; asmens, kurio veikla tiriama, vardas, pavardė ir

pareigos; tiriami asmens veiksmai (tyrimo dalykas); teisės aktai ir konkrečios teisės aktų nuostatos,

kuriomis vadovaujantis pradėtas tyrimas dėl asmens veiksmų;

28.5.2. aprašomojoje-motyvuojamojoje sprendimo dalyje nurodoma: Etikos komisijos

nustatytos faktinės aplinkybės; asmens, kurio veikla tiriama, ir (ar) jo atstovo teikti paaiškinimai,

prašymai ir pan.; įrodymai, kuriais grindžiamos komisijos išvados; argumentai, dėl kurių atmetami

tam tikri tiriamo asmens išsakyti teiginiai, kilusios pagrįstos abejonės, kurių pagrindu buvo pradėtas

tyrimas; nuorodos į konkrečius teisės aktus ir šių aktų nuostatas, kurios buvo taikomos tiriant;

28.5.3. rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodoma: Etikos komisijos išvada dėl svarstomo

asmens veiksmų, teisės aktas ir konkreti teisės akto nuostata, kuria vadovaujantis priimtas

sprendimas; informacija apie Etikos komisijos išvados paskelbimo būdą ir vieta bei įteikimas

suinteresuotiems asmenims, sprendimo apskundimo tvarka.“

1.3. papildyti 311 punktu:

,,311. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Etikos

komisijos posėdis negali vykti Etikos komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis gali

vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio Etikos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir
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posėdis vyksta laikantis visų nustatytų reikalavimų ir užtikrinant nustatytas savivaldybės tarybos

nario teises. Nuotoliniu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario

tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.“

1.4. pripažinti netekusiu galios 6.7 papunktį.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba

įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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