
Eil. 

Nr. 

Nusišalinimo ar 

nušalinimo data 

Asmens vardas, pavardė Pareigos Tarybos sprendimas, nuo kurio  nusišalino 

tarybos narys 

Nusišalinimas 

priimtas/nepriimtas 

(nepriėmimo priežastys) 

1. 2020-04-24 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-78 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės 

„Rokiškio komunalininkas“ 2019 metų 

veiklos ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6002/p120.html  

Nusišalinimas priimtas 

2. 2019-04-24 Vidmantas Karpavičius Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-78 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės 

„Rokiškio komunalininkas“ 2019 metų 
veiklos ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6002/p120.html 

Nusišalinimas priimtas 

3. 2020-04-24 Valius Kazlauskas 

 

Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-83 „Dėl pritarimo Rokiškio krašto 

muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai“  

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6007/p120.html  

Nusišalinimas priimtas 

4. 2020-04-24 Aušra Gudgalienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-84 „Dėl pritarimo Rokiškio kultūros 
centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6008/p120.html  

Nusišalinimas priimtas 

5. 2020-04-24 Dalia Lūžienė-Malijonienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-85  „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos 
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Rokiškio baseino 2019 metų veiklos 

ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6009/p120.html  

6. 2020-04-24 Dalia Lūžienė-Malijonienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-86 „Dėl Rokiškio baseino teikiamų 

mokamų paslaugų ir įkainių patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6010/p120.html  

Nusišalinimas priimtas 

7. 2020-04-24 Greta Giriūnaitė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-91 „Dėl pritarimo Rokiškio socialinės 

paramos centro 2019 metų veiklos 

ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6015/p120.html  

Nusišalinimas priimtas 

8.  2020-04-24 Valius Kazlauskas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-100 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo 

Nr. TS-254 „Dėl Rokiškio krašto muziejaus 

teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6024/p140.html    

Nusišalinimas priimtas 

9. 2020-04-24 Vidmantas Karpavičius Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-123 „Dėl mokesčio už pirties paslaugas 
nustatymo“ 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-
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pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6047/p160.html  

10. 2020-05-11 Zenonas Viduolis Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-133„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 

TS-237 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo 

Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose 

vietose dokumentų patvirtinimo“ dalinio 
pakeitimo„ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6057/p100.html  

Nusišalinimas priimtas 

11 2020-05-29 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-138 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

Rokiškio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro 2019 metų veiklos 

ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6062/p80.html  

Nusišalinimas priimtas 

12 2020-05-29 Ramūnas Godeliauskas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-137 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos 

Rokiškio rajono ligoninės 2019 metų 

veiklos ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6063/p80.html  

Nusišalinimas priimtas 

13 2020-05-29 Gintaras Girštautas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-153 „Dėl Skemų socialinės globos 

namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų 

Nusišalinimas priimtas 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6047/p160.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6047/p160.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6057/p100.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6057/p100.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6057/p100.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6062/p80.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6062/p80.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6062/p80.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6063/p80.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6063/p80.html
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6063/p80.html


nustatymo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6077/p100.html  

14 2020-05-29 Dalia Lūžienė-Malijonienė

  

Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-160 „Dėl biudžetinės įstaigos Rokiškio 

baseino nuostatų patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6084/p100.html  

Nusišalinimas priimtas 

15 2020-06-26 Robertas Baltrūnas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-176 „Dėl pritarimo teikti projekto 
paraišką ir dalinio jo finansavimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6100/p60.html  

Nusišalinimas priimtas 

16 2020-06-26 Irmantas Tarvydis Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-181 „Dėl melioracijos statinių 
naudotojų asociacijų projektų“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6105/p60.html  

Nusišalinimas priimtas 
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