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L Savivaldybes taryba savo igaliojimq ldikui sudaro Administracing komisij4, Etikos
komisij4 ir Antikorupcijos komisij4. Savivaldybes taryba Siq komisijq pirmininkus mero teikimu
skiria i5 tarybos nariq. Jeigu yra paskelbta savivaldybes tarybos maLuma (opozicija), Etikos
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkq kandidatDras meras teikia savivaldybes tarybos
maZumos (opozicijos) sifllymu reglamento nustatyta tvarka. Jeigu savivaldybes tarybos maLuma
(opozicija) nepasi[lo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkq kandidaturq, Etikos
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybes taryba skiria mero teikimu.
Komisijq atsakingqjq sekretoriq pareigas atlieka savivaldybes administracijos direktoriaus paskirti
valstybes tarnautojai, Sios funkcijos ira5omos ijq pareigybes apraSym4.

2. Administracine komisija nagrineja Administraciniq teises paZeidimq kodekso jos
kompetencijai priskirtas administraciniq teises paZeidimq bylas.

3. Etikos komisija:
1) priZi[ri, kaip savivaldybes tarybos nariai laikosi Sio istatymo, Valstybes politikq elgesio

kodekso, reglamento, kitq teises aktq, reglamentuojandiq savivaldybes tarybos nariq veikl4 ir elgesi,

reikalavimr6
2) analizuoja savivaldybes tarybos nariq nedalyvavimo savivaldybes tarybos, komitetq ir

komisijq posedZiuose ir Sio istatymo nustatytt+ pareigq nevykdymo prieZastis;

3) nagrinej a gautq informacij4 del savivaldybes tarybos nario veiklos ar jo vie5riq ir
privadiq interesq nesuderinamumo ;

4) nagrineja savivaldybes bendruomenes nariq, valstybes institucijq, gyvenamqjq vietoviq

bendruomeniq ar bendruomeniniq organizacijr4 atstovil sifilymus ir pastabas del savivaldybes

tarybos nariq veiklos skaidrumo;
5) teikia Vyriausiajai rinkimq komisijai siillym4 del savivaldybes tarybos nario igaliojimq

nutraukimo, jeigu Sis tarybos narys yra praleidgs i5 eiles tris savivaldybes tarybos posedZius be

pateisinamos prieZasties.

4. Antikorupcijos komisija:
1) reglamento nustatyta tvarka savivaldybes tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant

savivaldybes institucijq parengtq teises aktq projektq antikorupcini vertinim4;

2) dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia i5vadas savivaldybes tarybai

del Siq programrl ir jq igyvendinimo;
3) nagrineja savivaldybes bendruomenes nariq,

bendruomeniq ar bendruomeniniq organizacijq atstovU

priemoniq vykdymo;
4) informuoja visuomeng apie savo veikl4, vykdomas korupcijos prevencijos priemones

savivaldybeje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

S) attiet a kitas kituose teisds aktuose nustaty'tas funkcijas, susijusias su savivaldybeje

igyvendinama valstybes politika korupcijos prevencijos srityje.

5. fstatymq nustatytais atvejais arba savivaldybes tarybos sprendimu gali bDti sudaromos ir

kitos nuolatines (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrineti)

komisijos.
6. Savivaldybes tarybos sudaromq komisijq nariais gali bDti savivaldybes tarybos nariai,

valstybes tarnautojai, ekspertai, gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq ir bendruomeniniq

organizacrjq atstovai, kiti savivaldybes bendruomenes nariai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos

tomisiiole gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq atstovai turi sudaryti ne maLiau kaip l/3 komisijos

nariq.
7. Savivaldybes tarybos komisijq sudarymo tvarka nustatyta reglamente. Komisrjq nuostatus

tvirtina savivaldybes taryba.

valstybes institucijq, gyvenamqjq vietoviq
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Klaipddos miesto savivaldybds
merui Vytautui Grubliauskui

201541-17 Nr.

DEL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDATUROS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 24

straipsnio 2 punktu, a5, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys Viadeslav Titov, dalyvaujantis

savivaldybes tarybos maZumos (opozicijos) veikloje, siUlau i Antikorupcijos komisijos pirmininkus

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narQ, ,,Puteikis plius" frakcijos pirmininkg, NIN,1

PUTEIKIENE.

Savivaldybes tarybos narys
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS
,,Puteikis plius66 frakcijos pirminink6 Nina puteikiend

ll' 91502 Klaipeda, mobilusis telefonas I 698 53023,elektroninis pastas Nina.puteikiene@klaipeda.lt

Klaipddos miesto savivaldybds
merui Vytautui Grubliauskui
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DEL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDATI]ROS

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 15 straipsn io I dalimi ir 24
straipsnio 2 punktu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos frakcija,,,puteikis plius.,, dalyvaujanti
savivaldybes tarybos maZumos (opozicijos) veikloje, siiilo i Antikorupcijos komisijos pirmininkus
Klaipedos miesto savivardybes tarybos narg NIN.{ PUTEIKIENE.

,,Puteikis plius" frakcij os pirmininke Nina Puteikiene
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Klaipedos miesto savivaldybds taryba

SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIS

DEL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO RTNKIMO

Zymdjimo pavyzdys

A. V.

Eil.
Nr.

VARDAS" PAVARDE IJi: PrieS Susilaike



PAVYZDYS

BALSU SKAICIAVIMO KOMISIJA

SLAPTO BALSAVIMO REZI.JLTATU SKIRIANT KLAIPEDOS MIESTO
SAVAVALDYBES TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKA

PROTOKOLAS

2015 m. lapkridio d.

Klaipeda

Balsq skaidiavimo komisija, kuri4 sudaro tarybos nariai:

i5dave biuletenius DEL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO

RINKIMO.

Atidarius balsadeZg rasta _ biuleteniq.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Negaliojandiq biuleteniq -
Galioj andiq biuleteniq -
Suskaidiuoti balsai paskirstyti taip:

UL- PrieS - Susilaike -

S lapto bal savimo r ezulratai

Ktaipddos miesto savivaldybds tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininku iSrinktas

Biuleteniai sudeti i vok4, ant voko uZklijuotos Zymos, kuriq numeriai:

Komisijos pirmininkas

Nariai:


