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Plungė
Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Plungės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-44 „Dėl Plungės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 47, 49, 138.26, 203.4 punktus bei VII skirsnį ir juos
išdėstyti nauja redakcija:
„47. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų
dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Savivaldybės mero balsas. Jeigu meras posėdyje
nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Dėl Savivaldybės
tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero
pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, Savivaldybės administracijos
direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Slaptas balsavimas
Reglamento nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas,
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Administracinės komisijos pirmininkas, Etikos
komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo
Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Administracinės
komisijos pirmininku, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku
klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama
slaptai, yra vieši“.
„49. Tarybos narys Savivaldybės tarybos posėdyje, prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris
jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Savivaldybės tarybą apie esamą interesų
konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma
nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu,
vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto
nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys
apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais
skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos
nustatyta tvarka“.
„138.26. Sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas
priėmimas: šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams; tarp jų -pagal Vyriausybės
patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo
projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi
limitų ir gavus Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą“.
„203.4. Reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus
asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų

konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma
nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą“.
„ VII. Tarybos komisijos
123. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos
komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu
skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia Savivaldybės tarybos
mažumos (opozicijos) siūlymu Reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Savivaldybės tarybos mažuma
(opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Savivaldybės taryba skiria mero teikimu.
Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti
valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.
124. Administracinė komisija nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso jos
kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.
125. Etikos komisija:
125.1. prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų
elgesio kodekso, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą
ir elgesį, reikalavimų;
125.2. analizuoja Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų
ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;
125.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties šio
įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių
veiklą ir elgesį, nuostatoms;
125.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų
vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl
Savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;
125.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos nario
įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos
posėdžius be pateisinamos priežasties;
125.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.
126. Etikos komisija, veikdama pagal Reglamento 125.2, 125.6 punktus, rengia posėdžius
ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
127. Antikorupcijos komisija:
127.1. Reglamento nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja
atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
127.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Savivaldybės
tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;
127.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų
vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su
korupcija priemonių vykdymo;
127.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones
savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;
127.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje
įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.
128. Įstatymų nustatytais atvejais arba Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaromos
ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti)
komisijos.

129. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai,
valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių
organizacijų atstovai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos
komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos
narių.
130. Sudarydama bet kokią komisiją, taryba pirmiausia nustato komisijos narių skaičių,
patvirtina jos sudėtį ir veiklos nuostatus, kuriuose turi būti nustatyti komisijos tikslai, uždaviniai,
funkcijos, narių teisės ir pareigos, sprendimų priėmimas ir jų įforminimas, taip pat komisijos
atsiskaitymo tarybai tvarka bei techninis aptarnavimas. Laikinosios komisijos įgaliojimų laikas
negali būti ilgesnis nei vieneri metai.
131. Tarybos sudaromų komisijų sudėtį tarybai tvirtinti teikia meras (jeigu įstatymai
nenumato kitaip).
132. Komisijos posėdžius protokoluoja ir techniškai aptarnauja Administracijos direktoriaus
paskirtas darbuotojas.
133. Komisijos yra atsakingos ir atskaitingos tarybai. Komisijų pirmininkai iki kiekvienų
metų kovo 1 d. pateikia raštu merui komisijų metų veiklos ataskaitas.
134. Komisijos svarstomais klausimais priima rekomendacinius sprendimus, išskyrus
Administracinę, Etikos komisijas, kurios priima įstatymų nustatytos kompetencijos sprendimus.
135. Komisijos turi teisę gauti iš Administracijos, Savivaldybės kontroliuojamų ir įsteigtų
įmonių bei įstaigų ataskaitinius duomenis ar kitokią klausimui nagrinėti reikalingą medžiagą.
136. Tarybos sprendimų projektams parengti ir kitiems klausimams nagrinėti taryba gali
sudaryti darbo grupes“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras
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