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REKOMENDACIJOS DĖL NUSIŠALINIMO PROCEDŪRŲ KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE

Joniškio rajono savivaldybės etikos komisija, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės
etikos komisijos nuostatų, patvirtintų 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-68 (su pakeitimu,
padarytu 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51), 8.1 ir 8.6 papunkčiais, Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos 2016 m. vasario 24 d. rezoliucija „Dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos
narių nusišalinimo“ ir 2016 m. sausio 27 d. sprendimu „ Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje
dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“, atsižvelgdama į tai, kad
pastebėta, jog komitetų posėdžiuose tarybos nariai dažnai daro procedūrines klaidas, kai nori
nusišalinti siekiant išvengti interesų konflikto,
t e i k i a šias Rekomendacijas:
1. Posėdžio pirmininkui paskelbus darbotvarkės klausimą, komiteto narys, kuriam
klausimas sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti visus posėdžio dalyvius apie esamą interesų
konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą. Komiteto narys, prašantis leisti nusišalinti, privalo aiškiai
nurodyti nusišalinimo priežastis. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas komiteto
posėdyje balsuojant, o nusišalinimo priežastys ir balsavimo rezultatai pažymimi protokole.
Jeigu komiteto nariai nusišalinimą priima, nusišalinęs komiteto narys privalo palikti
posėdžių salę. Į posėdžių salę jis grįžta po sprendimo priėmimo procedūros.
Komiteto nariai gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto komiteto nario nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti jį
dalyvauti toliau svarstant klausimą, tačiau dėl šio sprendimo privaloma balsuoti ir balsavimo
rezultatai turi būti pažymėti posėdžio protokole.
2. Kai sprendimo priėmimas susijęs su daugumos komiteto narių privačiais interesais,
sprendimas, jeigu įmanoma, turi būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai,
o komiteto narys privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas.
Kai svarstomas klausimas susijęs su daugumos komiteto narių privačiais interesais, komiteto
pirmininkas gali siūlyti nepriimti nusišalinimo tuo atveju, jei nusišalinus visiems, neliktų
kvorumo ir komitetas neturėtų galimybės priimti sprendimo. Dėl to taip pat reikia balsuoti.
Visais kitais atvejais rekomenduojama leisti komiteto nariui nusišalinti, net jei kitiems
komiteto nariams atrodo, kad nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui
kilti. Vyriausiosios tarnybinės etikos sprendimu dėl nusišalinimo nepriėmimo kriterijų siūloma
vadovautis atsakingai.
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Siekdama Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 1
straipsnyje įtvirtintų tikslų įgyvendinimo, Joniškio rajono savivaldybės etikos komisija teikia šias
Rekomendacijas ir siūlo supažindinti su jomis visus komitetų narius.
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