
Eil. 

Nr. 

Nusišalinimo ar 

nušalinimo data 

Asmens vardas, 

pavardė 

Pareigos Tarybos sprendimas, nuo kurio nusišalino 

tarybos narys 

Nusišalinimas 

priimtas/nepriimtas ( 

nepriėmimo priežastys) 

1.  2022-10-28 Gintaras Girštautas Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-224 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Rokmedis“ teikiamos šilumos energijos 

kainų perskaičiavimo ir šilumos tiekimo 

kainų patvirtinimo“  

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6745/p40.html  

Nusišalinimas priimtas 

2.  2022-10-28 Lina Meilutė-

Datkūnienė 

Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-226 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų 

bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“  

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6747/p40.html 

Nusišalinimas priimtas 

3.  2022-10-28 Tadas Barauskas Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-229 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo 

Nr. TS-211 ,,Dėl Keleivių vežimo kelių 

transportu reguliariaisiais reisais vietinio 

susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6750/p40.html 

Nusišalinimas priimtas 

4.  2022-10-28 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-231 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

turto investavimo į viešąją įstaigą Rokiškio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centrą“  

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6752/p40.html 

Nusišalinimas priimtas 

5.  2022-11-25 Irmantas Tarvydis Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-241 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo 

Nr. TS-213 ,,Dėl delegavimo į asociacijos 

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės 

Nusišalinimas priimtas 
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valdybą“ pakeitimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6762/p20.html 

6.  2022-11-25 Egidijus Vilimas Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-244 „Dėl žemės mokesčio tarifo 

nustatymo ir neapmokestinamų žemės 

sklypų dydžių 2023 metams“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6765/p20.html 

Nusišalinimas priimtas 

7.  2022-12-23 Aušra Gudgalienė Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-258 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6779/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

8.  2022-12-23 Valius Kazlauskas Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-258 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6779/p0.html 

Nusišalinimas priimtas 

9.  2022-12-23 Inga Vagonė Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-258 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6779/p0.html 

Nusišalinimas priimtas 

10.  2022-12-23 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-259 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo 

Nr. TS-194 „Dėl sutikimo reorganizuoti 

viešąją įstaigą Rokiškio psichikos 

sveikatos centrą, prijungiant jį prie 

viešosios įstaigos Rokiškio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centro“ 

Nusišalinimas priimtas 
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pakeitimo“ http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6780/p0.html  

11.  2022-12-23 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-260 „Dėl finansinės paramos 

gydytojams rezidentams ir studijuojantiems 

sveikatos priežiūros specialistams, 

planuojantiems atvykti dirbti į Rokiškio 

rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6781/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

12.  2022-12-23 Stasys Mekšėnas Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-261 „Dėl Religinės paskirties pastatų 

restauravimo ir remonto darbų dalinio 

finansavimo iš Rokiškio rajono 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6782/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

13.  2022-12-23 Stasys Mekšėnas Savivaldybės 

tarybos narys 

TS-262 „Dėl Nekilnojamojo kultūros 

paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 

programos rėmimo iš Rokiškio rajono 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6783/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

14.  2022-12-23 Inga Vagonė  Savivaldybės 

tarybos narė 

TS-264 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir 

atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6785/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 
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