
Eil. 

Nr. 

Nusišalinimo ar 

nušalinimo data 

Asmens vardas, pavardė Pareigos Tarybos sprendimas, nuo kurio  nusišalino 

tarybos narys 

Nusišalinimas 

priimtas/nepriimtas 

(nepriėmimo priežastys) 

1. 2021-04-30 Vidmantas Karpavičius Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo:  

TS-88 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės 

„Rokiškio komunalininkas“ 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6342/p20.html  

Nusišalinimas priimtas 

2. 2021-04-30 Dalia Lūžienė-Malijonienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-88 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės 

„Rokiškio komunalininkas“ 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6342/p20.html   

Nusišalinimas priimtas 

3. 2021-05-28 Inga Vagonė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-128 „Dėl Rokiškio suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo centro reorganizavimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6382/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

4. 2021-05-28 Greta Giriūnaitė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-133 „Dėl Skemų socialinės globos 

namų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų 

nustatymo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6387/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 
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5. 2021-05-28 Gintaras Girštautas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-133 „Dėl Skemų socialinės globos 

namų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų 

nustatymo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6387/p0.html 

Nusišalinimas priimtas 

6. 2021-05-28 Greta Giriūnaitė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-134 „Dėl Skemų socialinės globos 

namų tiekiamo geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 
eksploatavimo mokesčio nustatymo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6388/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

7 2021-05-28 Gintaras Girštautas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-134 „Dėl Skemų socialinės globos 

namų tiekiamo geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 

eksploatavimo mokesčio nustatymo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6388/p0.html  

Nusišalinimas priimtas 

8. 2021-06-25 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-149 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

struktūros patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6403/p40.html   

Nusišalinimas priimtas 
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9. 2021-06-25 Robertas Baltrūnas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-149 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 
struktūros patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6403/p40.html  

  

Nusišalinimas priimtas 

10. 2021-06-25 Dalia Maželienė Savivaldybės 

tarybos narė 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-150 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

2021–2025 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-
aktai/6404/p40.html 

 

Nusišalinimas priimtas 

11. 2021-06-25 Robertas Baltrūnas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-150 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

2021–2025 metų strateginio veiklos plano 
patvirtinimo“ 

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

pagalba/teises-aktai_4684/teises-

aktai/6404/p40.html  

 

Nusišalinimas priimtas 

12. 2021-06-25 Robertas Baltrūnas Savivaldybės 

tarybos narys 
Nusišalino nuo klausimo: 

TS-151 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio 

rajono ligoninės naujų teikiamų mokamų 
paslaugų kainų patvirtinimo“ 

Nusišalinimas priimtas 
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