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DĖL VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2020 METUS 

 

Etikos komisijos (toliau – Komisija) uždavinys – įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų 

tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą 

Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijomis, skatinti Savivaldybės politikų 

atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.  

Komisijos uždavinius, funkcijas, jos darbo organizavimo, sprendimų priėmimo ir jų 

paskelbimo tvarką, kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus reglamentuoja Etikos komisijos 

veiklos nuostatai, patvirtinti Savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-227 „Dėl 

Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. 

sprendimo Nr. T1-25 redakcija). Komisijos veiklos nuostatų pakeitimų priežastis – nuo 2020 m. 

sausio 1 d. įsigalioję naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje, Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymai, 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-271 „Dėl 

Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtų sprendimų 

įforminimo patvirtinimo“.  

Komisija savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, 

politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės 

principais. 

Primintina, kad Etikos komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu jos įgaliojimų 

laikui. 2020 metais veiklą vykdė komisija, sudaryta Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. 

sprendimu Nr. T1-69 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“. Komisijos pirmininkas – Vladas 

Linkevičius, Komisijos nariai: Janina Katauskienė, Gražina Paškevičienė, Vitalija Velmunskienė, 

Antanas Kairys, Gediminas Žardeckas ir Rimas Želvys. Komisijos sekretorė – Savivaldybės 

administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

 

Komisijos 2020 m. veiklos aprašymas pateikiamas lentelėje: 
 

 Priemonės pavadinimas Skaičius 

1. Įvyko Etikos komisijos posėdžių (iš viso per metus) 9 

2.  Etikos komisija iš viso per metus išnagrinėjo klausimų  

Iš jų:  

247 

2.1. dėl rekomendacijų Savivaldybės tarybos nariams teikimo pagal Vietos 

savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą (dėl Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo); 

180 

(asmenims) 

2.2. dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio įvertinimo tik pagal Valstybės 

politikų elgesio kodeksą,  

Iš jų: 

0 

(asmenys) 

2.2.1. nustatyta pažeidimų 0 

(asmuo) 

2.3.  dėl Savivaldybės tarybos narių veikos įvertinimo tik pagal Viešųjų ir 0 
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privačių interesų derinimo įstatymą arba pagal šį įstatymą ir Valstybės 

politikų elgesio kodeksą,  

Iš jų: 

(asmenų) 

2.3.1. nustatyta pažeidimų 0 

(asmenų) 

2.4. kita 14 

Pastaba. Jei vienam Savivaldybės tarybos nariui skirtingais klausimais to paties Savivaldybės 

tarybos posėdžio metu buvo teiktos kelios (pvz., 3) rekomendacijos, skaičiuojama, kad rekomendacijos buvo 

pateiktos 3 asmenims. 

 

 

 

Komisijos pirmininkas     Vladas Linkevičius 


