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18 straipsnis. Nuostatos d6lteis6s aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
1. Savivaldybes tarybos priimtus teis€s aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati

savivaldybds taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus teis6s aktus gali
sustabdyti ar panaikinti pagal kompetencijq savivaldybds taryba. Savivaldyb€s administracijos
direktorius ar kiti savivaldybds vie5ojo administravimo subjektai savo priimtus teis6s aktus'gali
sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybds administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal
kompetencijq priimtus teisds aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybes
administracijos direktorius.

2. Bet kuri 5io straipsnio 1 dalyje nurodyta savivaldybds institucija, panaikinusi kito
savivaldybds vie5ojo administravimo subjekto norminj administracinj teises aktq, prireikus perduoda
klausimq i5 naujo nagrindti tam padiam administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arba pati
ji i5nagrineja ir priima tuo klausimu norminj administracinj teises aktq, arba pripaZjsta, kad tokio akto
priimti nereikia.

3. Savivaldybiq institucijq ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimti
administraciniai teis€s aktai gali bUti skundZiami teismui.
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8 Tarybos nariq ir 5 gyvenamqiq vietoviq bendruomeniq
Komisijos sudeti siDlo savivaldybes meras, atsiZvelgdamas i

us).
Jeigu yra paskelbta Tarybos maZuma (opozicija), Komisijos pirmininko kandidatiirq i5 Tarybos nariq meras

teikia Tarybos maZumos (opozicijos) sitilymu Tarybos reglamento nustatyta warka. ieigu iarybos maZuma
(opozicija) nepasiiilo Komisijos pirmininko kandidatiiros, Komisijos pirminink4 Taryba ikiria me.o teikimu.
Komisijos nariai pirmajame posedyje i5sirenka Komisijos pirmininko pavaduotojq.

Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus paskirti valstybes tarnautojai, sios funkcijos lrasomos !jq pareigybes aprasym4.

l8' Pagrindine Komisijos veiklos forma yra posedZiai. Komisijos posedZiai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja
daugiau kaip l/2 Komisijos nariq. Komisijos posedZiai paprastai yra vieSi, i5skyrus awejus,-kii suinteresuoiq
asmenq pra5ymu ar Komisijos iniciatyva posedis arba jo dalis skelbiamas uZdaru, jeigu Lietuvos Respublikos teises
aktuose nustatyta, kad tai btitina siekiant apsaugoti privadi4 informacij4 apie asmenin! ar Seimos gyvenimq arba
informacrj4, sudarandiq valstybes, tarnybos, profesing, komercing paslapt! ar kitais teis6s aktq nustitytais awejais,
taip pat, kai vyksta Politiko elgesio tyrimas. Komisijos posedZiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant -
Komisij os pirmininko pavaduotoj as.

I 9. Komisijos pirmininkas:
19.1. SaukiaKomisijos posedZius, sudaro jq darbotvarkg, vadovaujaKomisijos posedZiams;
19.2. i5klauso Komisijos nariq bei kitq posedZio dalyviq nuomones, skiria nariams pavedimus;
19.3. kviedia !Komisijos posedZius specialistus ir kitus asmenis;
I 9.4. pirmininkauja Komisijos posedZiams;
19.5. atsako uZ Komisijos dokumentq tvarkym4;
I 9.6. atstovauja Komisij ai valstybes ir savivaldybes institucijose;
19.7. darc pranesimus Tarybos posedZiuose Komisijos kompetencijos klausimais;
19.8. rengia Komisijos veiklos ataskaitq ir teikia jq Tarybai;
19.9. informuoja Vyriausiqi4 tarnybines etikos komisij4 apie priimtus sprendimus, taip pat informuoja apie

pasikeitusi4 Komisijos sudeti ir (ar) Komisijos veikl4 reglamentuojanti teises akt4.
20. Komisijos pirmininko pavaduotojas pirmininko pavedimu atlieka jo funkcijas, vaduoja iSvykusi arba

susirgusi ir del to laikinai negalinti eiti pareigq Komisijos pirminink4.
2 l. Komisijos atsakingasis sekretorius, Komisijos pirmininko pavedimu:
21.1. iSsiundia Politikui Nuostatq l0 punkte nurodyt4 praneSim4;
21.2. kvieda Komisij os narius i posedZius;
21.3. prieS 3 darbo dienas iki posedZio elektroniniu pa5tu i5siundia Komisijos nariams gaut4 tyrimo

medZiagq;

21.4. per 5 darbo dienas po posedZio sura5o ir pateikia Komisijos pirmininkui pasiraSyti posedZio protokolq;
21.5. pasiraiytq ir registruot4 posedZio protokol4 i5siundia elektroniniu pa5tu Komisijos nariams;
21.6. iSsiundia Komisijos sprendimus Siq Nuostatq 33 punkte nurodytiems asmenims.
22. Komisijos narys turi teisg:
22.1. dalyvauti rengiant ir svarstant Komisijos klausimus, balsuoti deI svarstomq klausimq;
22.2. sinlyti kviesti i Komisijos posedZius reikalingus asmenis;
22.3. pi.el 3 darbo dienas iki posedZio susipaZinti su gauta tyrimo medZiaga;
22.4. pareikilti pastabas ir teikti pasifilymus del Komisijos posedZio protokolo per 3 dienas po jo pasira5ymo.
23. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posedyje, privalo prie5 I darbo dienq apie tai praneSti

Komisijos pirmininkui. D€l svarbiq prieZaseiq negalintis dalyvauti Komisijos posedyje Komisijos narys gali ra5tu
pateikti del svarstomq klausimq atskirqjq nuomong, kuri turi biiti paskelbta Komisijos posedyje ir ira5yta i protokol4.

24. Komisijos nariui be pateisinamos prieZasties nedalyvavus Komisijos posedZiuose daugiau kaip 3 kartus i5

eiles, Komisijos pirmininkas siDlo Tarybai ji pakeisti.
25. Komisijos nariai sprendim4 del svarstomo klausimo priima atviru balsavimu paprasta balsq dauguma.

Balsuojant kiekvienas Komisijos narys turi po vienq balsq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko balsas. Siuo atveju Komisijos pirmininkas neturi teises susilaikyti.

26. Komisijos narys negali balsuoti del svarstomo klausimo, jeigu yra turtinis ar neturtinis suinteresuotumas.
Paai5kejus tokioms aplinkybems, jis privalo apie tai informuoti posedZio dalyvius ir nusi5alinti nuo klausimo
svarstymo.

27. Jeigu del Komisijos posedZio metu priimto sprendimo Komisijos narys (nariai) parei5kia atskirqiQ
nuomong, ji ira5oma ! posedZio protokol4.

VIII SKYRIUS
KOMISIJOS SPRENDIMAI

28. Komisija, atlikusi tyrim4, ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos savo posedyje vertina
tyrimo metu surinktus duomenis ir priima Siq Nuostatq 3l punkte numatytus sprendimus. Apie Komisijos posedZio
viet4 ir laik4 ne veliau kaip prie5 5 dienas iki posedZio pradZios Komisija praneSa Politikui. Komisija Si prane5imq
Politikui iteikia asmeni5kai arba i5siundia registruotu lai5ku. Jo neatvykimas i Komisijos posedi ar paai5kinimo
nepateikimas nekliudo Komisijai priimti sprendimo.
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KLArpEDos nftmsro sAvrvALDyBES TARvBA

DIMAS
YBES TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS

MO

6 straipsnio I dalies 2 punktu, Kl pedos miesto savivaldybes tarybos etikos komisijos veiklos
nuostatq, patviirtintq Klaipedos mi
Nr. T2-120, lli punktu ir
protokol4, Klaipedos miesto savi bestarybanusprendLia:

l. Sudary-ti Sios sudeties laipedos miesto savivaldybes tarybos Etikos komisij4 iS
atstovq ir i5 8 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nariq:
miesto savivaldybes tarybos narys;

1 .2. T atlarra Fedotova, Klai miesto savivaldybes tarybos nare;
1.3. IrenLa Gailiute, Klaipedos miesto Laukininkq g. senitinaite;
1.4. Antanas Gimbutas. Klai miesto Dviradiq treko seniDnaitis;
1.5. Ligiita Girskiene, Klai miesto savivaldybds tarybos nard;
1.6. Lair;vdnas Kavaliauskas. laipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
1.7. Saulius Liekis, Klaipe

Vadovaudamasi Lietuvos
dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6

1.13. Viadeslav Titov, Klaip€
2. Skelbti 5i sprendim4 Klai

Savivaldybes meras

5 m. liepos 10 d. Nr. T2-173
Klaipeda

publikos vietos savivaldos istatymo 15 straipsnio 1 ir 5
tu, Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodekso

savivaldybes tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu
a i Klaipedos miesto seniunaidiq sueigos 2015-06-09

1.8. Aurimas Mockus. Klai
1.9. MirLdaugas Prialgauskas,
1.10. Jonas S4lyga, Klaip€ miesto savivaldybes tarybos narys;
1.11. Jonas MaZeiko, Klaipe miesto Debreceno g. senitinaitis;
2016 m. kov,o 3l d. Klaipddos miesto tarybos sprendimo Nr. T2-58 redakcija

1.12. Aldona Staponkiene, Kl

miesto savivaldybes tarybos narys;
.os miesto Sito;q g. seni[naitis;
Caipedos miesto Svyturio senitnaitis;

ipedos miesto savivaldybes tarybos nare;
os miesto savivaldybes tarybos narys.

Vytautas Grubliauskas



Sprendimo projekto lyginamasis variantas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

DEL KLAIPEDOS MI
SPRENDIMAS

SAVIVALDYBES TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS
SUDARYMO

15 m. liepos 10 d. Nr. T2-173
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos
dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6
6 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
nuostatq, patvirtintq Klaipedos

ikos vietos savivaldos istatymo 15 straipsnio I ir 5
Lietuvos Respublikos valstybes politikq elgesio kodekso

aipedos miesto savivaldybes tarybos etikos komisilos veiklos
iesto savivaldybes tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu

Nr. T2-120, 15 punktu ir atsi i Klaipedos miesto seni[naidiq sueigos 2015-06-09
protokol4, Klaipedos miesto savi dybes taryban u s p r e n d Li a:

1. Sudaryti Sios sudeties Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Etikos komisij4 iS
iq atstovq ir i5 8 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nuiiq,5 gyvenamqjq vietoviq bendruome

1.1. Vytautas eepas, Klaipe s miesto savivaldybes tarybos narys;
I.2. Tatjana Fedotova, Klai miesto savivaldybes tarybos nare;
1.3. Irena Gailiute, Klaipe miesto Laukininkq g. seniDnaite;
1.4. Antanas Gimbutas. Kla pedos miesto Dviradiq treko seniunaitis;
1.5. Ligita Girskiene, Klai miesto savivaldybes tarybos nare;
1.6. Laisvlnas Kavali , Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
1.7. Saulius Liekis, Klaipe
1.8. Aurimas Mockus. Klai
1.9. Mindaugas Prial
1.10. Jonas S4lyga, Klai miesto savivaldybes tarybos narys;
1.11. Karolis Stankus, Klai
1. 12. Aldona Staponkiene,
1.13. Viade'lav Titev Vald

miesto Vakary senitinaitis:
laipedos miesto savivaldybes tarybos nare;

aras AnuZis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys.
2. Skelbti 5i sprendim4 Klai s miesto savivaldybes intemeto svetaineie.

Savivaldybds meras Vytautas Grubliauskas
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SAVIVALDYBES TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

"j
Nr.

Klalp ddos mies to s avivalilYbdx
tarybos ir meru sebetorius

LDYBES TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NARIO

I{aipedos miesto sav valdybes tarybos etikos komisija (toliau - Komisija) 2016 m.
2 PosedZio protokolas Nr. TARI- $1) nutard,, vadovaujantis
bos etikos komisijos veiklos nuostatq 24 punktu, pakartotinai

gruodZio 1 d. posedyje (2016-12-
Klaipedos miesto savivaldybes
kreiptis i Klaipedos miesto savivald tarybq del Komisijos nario Viadeslav Titov pakeitimo kitu
Komisijos nariu. V.Titov 7 kartus i
06-13 ir 2016-12-01 vykusiuose
nedalyvavimo j uose prieZastis.

eiles : 20 1 6-0 3 -09, 20 I 6 -03 -I 4, 20 I 6 -04-25, 201 6-05 -09, 20I 6-
ikos komisijos posedZiuose nedalyvavo ir neprane5e apie

PRIDEDAMA:
l .Klaipedos miesto savivaldybes

Etikos komisij os pirmininke

komisijos 2016-12-01posedZio protokolo iSraSas -f npa[.

Aldona Staponkiene



Posedis ivyko: 2016-12-01
PosedZio pradlia: 11.00 val.
PosedZio pirmininke - Aldona
PosedZio sekretore - Odeta Ga

Dalyvauja:
Etikos komisijos nariai: grtauta
Staponkiene, Irena Gailiute. Anta

Nedalyvauja:
Etikos komisijos nariai: Vadeslav

Darbotvark6

1. Del M. Luinio kreipimosi.
2. Kitiklausimai.

Pos€dis pradedamas
Pasiiilymq darbotvarkei nera.

2.Kiti klausimai.

A. Staponkiend. Informuoja
protokolas Nr. TAR1-7O)
pakeitimo, nes jis i5 eile
posedZiuose. Po Sio krei
nedalyvavo. Todel, v
veiklos nuostatr5 patvirtint
pakartotinai kreiptis I Saviv

Komisijos nariai pirmininkes pasiD

Protokolo priedas Nr. l, 1 lapas.
Protokolo priedas Nr. 2, 3 lapai.
Protokolo priedas Nr. 3, 1 lapas.

Posedis baigtas I l:45 val.

Etikos komisijos pirmininke

PosedZio sekretore

ISraSas

MMSTO SAVTVALDYBES TARYBO S

OS KOMISIJOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2016-12 Nr. rARl- /3L

Cepas, Tatjana Fedotova, Saulius Liekis, Jonas Sqlyga, Aldona
Gimbutas, Aurimas Mockus, Jonas MaZeiko.

itov, Laisviinas Kavaliauskas, Ligita Girskiene, Mindaugas prialgauska:

isfj4 kad 2016 m. birZelio 6 d. posedZio sprendimu (2016-06-13
informavo Savivaldybes mer4 del komisijos nario Madeslav Titov
5 kartus be pateisinamos prieZasties nedalyvavo Etikos komisiios

buvo dar du komisijos posedZiai, kuriuose VTitov taip pat
i Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Etikos komisijos

2076 m. kovo 31 d. tarybos sprendimu Nr. T2-91, 24 punktu, siDlau
ldybes mer4 del Etikos komisijos nario pakeitimo.

Aldona Staponkiene

Odeta Garjoniene
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