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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 14 ir 15

straipsnių pakeitimo įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022

m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 1V-319 „Dėl savivaldybių tarybų Etikos komisijos narių ir

Antikorupcijos komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, atlygio dydžio ir mokėjimo

tvarkos nustatymo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – reglamentas),

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 107 punktą ir jį išdėstyti taip:

„107. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto

narių. Komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai savivaldybės tarybos narių fiziškai

susirenkant į komiteto posėdį, o kitai daliai savivaldybės tarybos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu

(toliau – mišrus būdas). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio komiteto posėdžio klausimai

rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų ir

užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu

ar mišriu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo

balsavimo rezultatų nustatymas. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali,

jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus, kai dėl nepaprastosios

padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti savivaldybės

tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai arba artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu

būdu vyksiantį komiteto posėdį. 

Jeigu komiteto narys negali atvykti į komiteto posėdį, apie tai jis praneša posėdžio

organizatoriui iki posėdžio pradžios, nurodydamas priežastį. Komiteto narys turi teisę dalyvauti

komiteto posėdyje nuotoliniu būdu. Jeigu iki atitinkamo komiteto posėdžio likus vienai darbo dienai

komiteto narys praneša komiteto pirmininkui apie pageidavimą dalyvauti komiteto posėdyje

nuotoliniu būdu, tokiam komiteto nariui yra užtikrinama galimybė dalyvauti komiteto posėdyje

nuotoliniu būdu (vaizdo konferencijos būdu) naudojant atitinkamas technines priemones. Jeigu

komiteto narys apie pageidavimą dalyvauti komiteto posėdyje praneša likus mažiau kaip vienai

darbo dienai, komiteto pirmininkas neprivalo sudaryti galimybių komiteto nariui dalyvauti komiteto

posėdyje nuotoliniu būdu. Komiteto narys yra asmeniškai atsakingas už tai, kad jis turėtų technines

galimybes dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu pagal komiteto pirmininko nurodytas

technines sąlygas. Jeigu dėl techninių trukdžių nėra galimybės užtikrinti tinkamo komiteto nario

dalyvavimo komiteto posėdyje (pvz., trūkinėja ar dingsta ryšys ir pan.), laikoma, kad komiteto narys

komiteto posėdyje nedalyvauja, o jeigu komiteto posėdis jau buvo prasidėjęs – nedalyvauja likusioje

posėdžio dalyje.“

1.2. Pakeisti 135 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„135. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti 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. Etikos komisijoje ir

Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne

mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Tarybos sudaromų komisijų nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, komisijų

posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo arba pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje,

įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Etikos komisijoje ir Antikorupcijos

komisijoje mokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų

narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeisti  138 punktą ir jį išdėstyti taip:

„138. Komisija gali nuspręsti, kad jos nariai turi teisę dalyvauti komisijos posėdyje

nuotoliniu būdu arba daliai komisijos narių fiziškai susirenkant į komisijos posėdį, o kitai daliai

komisijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas). Nuotoliniu ar mišriu būdu

vyksiančio komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos

įstatyme nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas tarybos nario

teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas

komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu

ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių,

išskyrus, kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai

negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai arba artimiausią numatytą

nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komisijos posėdį.

Jeigu iki atitinkamos komisijos posėdžio likus vienai darbo dienai komisijos narys praneša

komisijos pirmininkui apie pageidavimą dalyvauti komisijos posėdyje nuotoliniu būdu, tokiam

komisijos nariui yra užtikrinama galimybė dalyvauti komisijos posėdyje nuotoliniu būdu (vaizdo

konferencijos būdu) naudojant atitinkamas technines priemones. Jeigu komisijos narys apie

pageidavimą dalyvauti komisijos posėdyje praneša likus mažiau kaip vienai darbo dienai, komisijos

pirmininkas neprivalo sudaryti galimybių komisijos nariui dalyvauti komisijos posėdyje nuotoliniu

būdu. Komisijos narys yra asmeniškai atsakingas už tai, kad jis turėtų technines galimybes dalyvauti

komisijos posėdyje nuotoliniu būdu pagal komisijos pirmininko nurodytas technines sąlygas. Jeigu

dėl techninių trukdžių nėra galimybės užtikrinti tinkamo komisijos nario dalyvavimo komisijos

posėdyje (pvz., trūkinėja ar dingsta ryšys ir pan.), laikoma, kad komisijos narys komisijos posėdyje

nedalyvauja, o jeigu komisijos posėdis jau buvo prasidėjęs – nedalyvauja likusioje posėdžio dalyje.“

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

dienos.

Savivaldybės meras                 Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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