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REKOMENDACIJOS DĖL NUSIŠALINIMO PROCEDŪRŲ SIEKIANT IŠVENGTI
INTERESŲ KONFLIKTO

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, atsižvelgdama į tai, kad
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, tarybos narys, kuriam klausimas
sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą ir
pareikšti apie nusišalinimą. Tarybos narys, prašantis leisti nusišalinti, privalo kalbėti į mikrofoną,
aiškiai nurodyti nusišalinimo priežastis, nes daromas posėdžio garso įrašas, jame turi būti užfiksuota
visa informacija.
Jeigu taryba nusišalinimą priima, tarybos narys privalo išsiregistruoti iš elektroninės
balsavimo sistemos ir palikti posėdžių salę. Į posėdžių salę tarybos narys grįžta pakviestas
Kanceliarijos skyriaus atsakingo darbuotojo po sprendimo priėmimo procedūros.
Tarybos nario nusišalinimo priėmimas įforminamas protokoliniu sprendimu, kurį taryba
priima visų pritarimu (be balsavimo), jei į posėdžio pirmininko klausimą „Ar yra prieštaraujančių“
niekas neatsako ir posėdžio pirmininkas paskelbia „Priimta“ .
Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto tarybos nario nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos
narį dalyvauti toliau svarstant klausimą.
2. Kai sprendimo priėmimas susijęs su daugumos tarybos narių privačiais interesais,
sprendimas, jeigu įmanoma, turi būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai,
o tarybos narys privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas.
Kai balsuojama už visą galutinį sprendimo projektą, nusišalinti nebereikia. Šiuo atveju
tarybos nariai balsuoja: už, prieš arba susilaiko.
Tarybos narys gali atsisakyti dalyvauti balsavime apie tai pranešęs tarybai. Tarybos narys,
atsisakęs dalyvauti balsavime, tarybos posėdyje dalyvauja (neišsiregistruoja). Ši procedūra numatyta
tiems atvejams, kai tarybos nariui, dalyvavusiam diskusijoje dėl konkretaus sprendimo priėmimo,
atrodo, kad siūloma balsuoti dėl sprendimo, kuris galutiniame variante jam atrodo nepriimtinas.
Tokie atvejai turėtų būti išimtiniai.
3. Tarybos nario pareiga:
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3.1. komiteto posėdžio metu – komiteto narius, komisijų, darbo grupių posėdžių metu –
komisijų ir (ar) darbo grupių narius arba kitais atvejais merą ir (ar) tarybos narius ar 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 (negalima aktyviai dalyvauti
diskusijoje, o po to pareikšti apie nusišalinimą). Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas
komiteto, darbo grupės ar komisijos posėdyje balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.
3.2. išvykdamas iš posėdžio jam nepasibaigus arba laikinai išeidamas iš posėdžių salės,
tarybos narys apie tai turi informuoti posėdžio sekretorių. Jei naudojama elektroninė balsavimo
sistema, tarybos narys, išeidamas iš posėdžio salės, privalo išsiregistruoti (vardinę kortelę grąžinti
posėdžio sekretoriui. Vardinė kortelė gali būti negrąžinama, kai tarybos narys išsiregistruoja dėl
priimto nusišalinimo).
3.3. draudžiama tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę tarybos ar jos
komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir
tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
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