Projektas Nr. T-IX-p-80
2019 m. birželio 25 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 28 D.
SPRENDIMO NR. T-IX-33 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2019 m. birželio 25 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. TIX-33 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Sudaryti savo įgaliojimų laikui Varėnos rajono savivaldybės tarybos
Antikorupcijos komisiją iš 6 narių:
1.1. Valerija Čiurylienė, Kaniavos seniūnijos Panočių kaimo seniūnaitijos seniūnaitė;
1.2. Saulius Ivanauskas, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
1.3. Rasa Kačiurinienė, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė;
1.4. Ąžuolas Kuprys, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
1.5. Irena Paleckienė, asociacijos „Gudžių bendruomenė“ valdybos narė;
1.6. Juozas Žėkas, Tolkūnų kaimo bendruomenės pirmininkas.“
2. Pakeisti nurodytuoju sprendimu patvirtintus Varėnos rajono savivaldybės tarybos
Antikorupcijos komisijos nuostatus:
2.1. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Tarybos sudaromos Komisijos nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės
tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės
seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai,
kiti savivaldybės gyventojai. Seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne
mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Komisija gali kviesti į posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis ir
kitus asmenis, tačiau jie nedalyvauja Komisijai priimant sprendimus.“
3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš šios Komisijos narių. Jei yra
paskelbta Tarybos opozicija, Komisijos pirmininko kandidatūrą iš šios komisijos narių meras teikia
Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos
opozicijos narių, Reglamento nustatyta tvarka. Jei Tarybos opozicija nepasiūlo Komisijos
pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką Taryba skiria mero teikimu.“
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 28 D.
SPRENDIMO NR. T-IX-34 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-06-17
Varėna
Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja

1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės
uždaviniai (paskatinusios rengimą taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir
Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės tarybos
priežastys).
sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės
tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai,
gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai –
seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti
atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje
įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus
valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas,
įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų
atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos
komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai
arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne
mažiau kaip 1/3 komisijos narių.
Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero
teikimu skiria iš šių komisijų narių.
Šiuo metu galiojančios ir teikiamu
klausimu siūlomos naujos teisinio
reguliavimo nuostatos
Suderinamumas su galiojančiais Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi.
teisės norminiais aktais
Kokius galiojančius teisės aktus Keisti nereikia nieko
būtina pakeisti ar panaikinti,
priėmus teikiamą projektą.
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti ir projekto atitiktis
savivaldybės strateginiam plėtros
planui
Derinimas su kitais subjektais, kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
Galimi teigiami ar neigiami priimto teisės akto padariniai, kokių
priemonių būtina imtis, siekiant
pastarųjų išvengti.
Teisės
akto
sukeliamos Neturės įtakos administracinės naštos padidinimui
administracinės naštos vertinimas

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Teisės

akto

ir

jo

projekto Nevertinamas
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11.

antikorupcinis vertinimas
Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą
Teisės aktų registre (TAR) ir Teisės
aktų informacinėje sistemoje
(TAIS)

Skelbti

12.

Aplinkybės,
pateisinančios klausimo
nagrinėjimo
neatidėliotinumą
(svarbą)
ir
sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas):
13. Suderinta DVS „Kontora“
su Suderinta su Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
atsakingais darbuotojais
specialistais:
su padaliniu, atsakingu už valstybinės
kalbos kontrolę ir dokumentų
valdymą, teisininku ir savivaldybės
administracijos
struktūriniais
padaliniais, kai klausimas susijęs su
jų veiklos sritimi.
14. Priimto sprendimo paskirstymas
1 – prie protokolo, 1 – Vyriausybės atstovui, 1 –
(kam pateikti sprendimų kopijas Bendrajam skyriui
(nuorašus), kokiu būdu)
15. Priimto sprendimo įgyvendinimo
kontrolė (vykdytojas, įvykdymo
terminas)
Bendrojo skyriaus vedėja

Irma Krajauskienė
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