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TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
PAREIGŪNŲ ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) pareigūnų
etikos komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Telšių aps. VPK pareigūnų etikos
komisijos (toliau – komisija) veiklą vykdant prevencinį darbą ir vertinant, ar Telšių aps. VPK
pareigūnai savo veiksmais nepažeidė etikos normų.
Kaip etikos normų laikosi Telšių aps. VPK viršininkas ir jo pavaduotojai, vertinama
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tarnybinės etikos komisijos posėdyje.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Telšių aps. VPK viršininko
įsakymais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347 „Dėl Lietuvos policijos pareigūnų etikos
kodekso patvirtinimo“, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
Komisija savo veikloje laikosi teisėtumo, teisingumo, nešališkumo ir nekaltumo
prezumpcijos principų.
II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
3. Komisijos uždaviniai:
3.1. padėti Telšių aps. VPK viršininkui palaikyti tinkamą tarnybinę drausmę ir etikos normų
laikymąsi Telšių aps. VPK;
3.2. vertinti Telšių aps. VPK pareigūnų padarytus etikos normų pažeidimus.
4. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius:
4.1. nustato, organizuoja ir vykdo prevencines priemones, formuojančias pareigūnų
dorovinius poreikius ir santykius, puoselėjančias jų dorovinės atsakomybės jausmą, stiprinančias
pareigūno autoritetą visuomenėje;
4.2. Telšių aps. VPK viršininko pavedimu nagrinėja tarnybinių patikrinimų medžiagas dėl
galimų neetiškų Telšių aps. VPK pareigūnų veiksmų;
4.3. analizuoja pareigūnų etikos normų laikymosi problemas;
4.4. savo ar Telšių aps. VPK vadovo iniciatyva organizuoja pareigūno, pažeidusio etikos
normas, svarstymą komisijos posėdyje.
III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
5. Komisija turi teisę:
5.1. kviesti į komisijos posėdžius Telšių aps. VPK ir struktūrinių padalinių vadovus,
pareigūnus, o jei pageidauja ir sutinka, svarstomo pareigūno šeimos narius, artimuosius ir kitus
asmenis;
5.2. gauti iš Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių vadovų, pareigūnų, o jei pageidauja ir
sutinka, iš svarstomo pareigūno šeimos narių, artimųjų ir kitų asmenų informaciją, paaiškinimus ir
pagal kompetenciją kitus dokumentus, susijusius su svarstomo pareigūno etikos normų pažeidimais;
5.4. taikyti pareigūnui tokias poveikio priemones:
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5.4.1. apsiriboti pareigūno svarstymu;
5.4.2. įspėti pareigūną dėl neetiško elgesio;
5.5. siūlyti Telšių aps. VPK viršininkui atlikti tyrimą, jeigu gauta pagrįstos informacijos, kad
pareigūnas nesilaiko Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso ar kitų teisės aktų nuostatų.
6. Komisijos pareigos:
6.1. per 10 darbo dienų nuo medžiagos gavimo dienos pradėti jos svarstymą;
6.2. po komisijos posėdžio per 3 darbo dienas su protokolo nutariamąja dalimi pasirašytinai
(jo pageidavimu) supažindinti svarstytą pareigūną ir protokolą teikti Telšių aps. VPK viršininkui;
6.3. Telšių aps. VPK viršininko sprendimu su protokolu supažindinti Telšių aps. VPK
pareigūnus ir jį pridėti prie pareigūno tarnybos bylos;
6.4. užtikrinti konfidencialumą dirbant su komisijos posėdžių metu gauta informacija,
komisijai pateiktais paaiškinimais ir kitais dokumentais, susijusiais su svarstomų pareigūnų etikos
normų pažeidimais.
IV. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Telšių aps. VPK viršininkas.
8.
KEISTA:
2013 06 07 įsakymu Nr. 86-V-320
Komisiją sudaro komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir 7 arba 9 komisijos
nariai. Į komisiją neskiriami Telšių aps. VPK viršininko pavaduotojai, o komisijos nariai atstovauja
pagrindiniams Telšių aps. VPK struktūriniams padaliniams, profesinėms sąjungoms,
nepriekaištingos reputacijos ir autoritetingi pareigūnai. Ne mažiau kaip trečdalį komisijos narių
sudaro Telšių aps. VPK darbuotojų pasiūlyti Telšių aps. VPK pareigūna ir darbuotojai. Į komisijos
sudėtį įtraukiami Telšių apskrities policijos kapelionas ir Tarptautinės policijos asociacijos,
buvusius pareigūnus vienijančios organizacijos, visuomenės autoritetingi atstovai.
9. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Rekomenduotina su svarstoma medžiaga komisijos
narius supažindinti iki posėdžio. Išklausę medžiagą pristatančio, svarstomo pareigūno ir pakviestų
asmenų paaiškinimus bei įvertinę visas aplinkybes, komisijos nariai posėdyje išsako savo nuomonę
ir balsuoja dėl nutarimo, kuriame siūlo taikyti svarstomajam atitinkamas poveikio priemones arba
teikia Telšių aps. VPK viršininkui kitus pasiūlymus. Įvertinusi aplinkybes, komisija gali svarstyti
medžiagą ir nedalyvaujant svarstomam pareigūnui.
Svarstant medžiagą apie etikos pažeidimus, protokole būtina nutariamoji dalis. Protokolinius
nutarimus komisija priima paprasta balsų dauguma. Komisijos protokolinis nutarimas yra teisėtas,
jeigu komisijos posėdyje dalyvavo ne mažiau kaip pusė visų komisijos narių. Komisijos pirmininko
balsas yra lemiamas, jeigu balsų skaičius komisijoje balsuojant pasidalija po lygiai. Nutarimas
siūlomas ir balsuojama svarstomajam nedalyvaujant. Apie priimtą nutarimą svarstomam pareigūnui
pranešama iš karto jį priėmus arba nuostatų 6.2 punkte nustatyta tvarka.
10. Komisijos pirmininkas:
10.1. organizuoja komisijos darbą ir atsako, kad komisija vykdytų jai pavestas funkcijas ir
užtikrintų uždavinių įgyvendinimą;
10.2. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
10.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus.
11. Komisijos dokumentus tvarko, posėdžius protokoluoja komisijos sekretorius.
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