
Eil. 

Nr. 

Nusišalinimo ar 

nušalinimo data 

Asmens vardas, pavardė Pareigos Tarybos sprendimas, nuo kurio  nusišalino 

tarybos narys 

Nusišalinimas 

priimtas/nepriimtas 

(nepriėmimo priežastys) 

1. 2020-10-30 Valius Kazlauskas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-253 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo 

Nr. TS-219 „Dėl didžiausio leistino 

darbuotojų pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės 
biudžetinėse įstaigose“ dalinio pakeitimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6177/p40.html  

 

Nusišalinimas priimtas 

2. 2020-10-30 Greta Giriūnaitė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-270 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo 

Nr. TS-159 ,,Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės budinčio globotojo veiklos 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ 

dalinio pakeitimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6194/p60.html  

 

Nusišalinimas priimtas 

3. 2020-11-27 Valius Kazlauskas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-297 „Dėl Rokiškio krašto muziejaus 
nuostatų patvirtinimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6221/p40.html  
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4. 2020-11-27 Aušra Gudgalienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-298 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

2021 metų prioritetinių renginių sąrašo 

patvirtinimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6222/p40.html  

Nusišalinimas priimtas 

5. 2020-11-27 Valius Kazlauskas Savivaldybės 

tarybos narys 

Nusišalino nuo klausimo:  

 

TS-298 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

2021 metų prioritetinių renginių sąrašo 

patvirtinimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6222/p40.html 

Nusišalinimas priimtas 

6. 2020-11-27 Stasys Mekšėnas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-298 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

2021 metų prioritetinių renginių sąrašo 

patvirtinimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6222/p40.html 

Nusišalinimas priimtas 

7. 2020-12-23 Greta Giriūnaitė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-307 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo 

Nr. TS-219 „Dėl didžiausio leistino 

darbuotojų pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose“ dalinio pakeitimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6231/p0.html  

 

Nusišalinimas priimtas 
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8. 2020-12-23 Stasys Mekšėnas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-309 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 

programos 2020 metų veiklos ir lėšų 

panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6233/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

9. 2020-12-23 Irmantas Tarvydis  Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-311 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo 

Nr. TS-168 „Dėl Rokiškio rajono verslo 

plėtros komisijos patvirtinimo“ dalinio 

pakeitimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6235/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

10. 2020-12-23 Valius Kazlauskas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-313 „Dėl Rokiškio krašto muziejaus 

tarybos sudėties ir darbo reglamento 

patvirtinimo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6237/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 
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