
Tarybos nariai: Tomas Petreikis, Juozas Pabrėža, Irina Barabanova, Simona Potelienė, Angelė 

Kavaliauskienė, Gediminas Beržinis Beržinskas, Aurimas Lankas, Stasys Tumėnas, Arūnas Gumuliauskas, 

Gintaras Karalevičius 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. 

sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016-2018 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimas. 
2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2016-02-25 

3. (nusišalinimo nepriėmimo motyvai) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. 

sprendimo Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje 

dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti 

patvirtinimo“ 1.1 p. 

4. (spr-o data) 2016-02-25 

5. (asmuo, nepriėmęs nusišalinimo) Šiaulių miesto savivaldybės taryba  

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-02-25 protokolas Nr. 

TP-2 

7. (kita, papildoma informacija) ---------------- 

 

Tarybos narys Alfredas Lankauskas 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. 

sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016-2018 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimas. 
2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2016-02-25 

3. (nusišalinimo nepriėmimo motyvai) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. 

sprendimo Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje 

dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti 

patvirtinimo“ 1.1 p. 

4. (spr-o data) 2016-02-25 

5. (asmuo, nepriėmęs nusišalinimo) Šiaulių miesto savivaldybės taryba  

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-02-25 protokolas Nr. 

TP-2 

7. (kita, papildoma informacija) Nors nusišalinimui Taryba nepritarė, A. Lankauskas paliko 

posėdžio patalpą ir nedalyvavo šių klausimų svarstyme 

 

Tarybos narė Goda Gargasaitė 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. 

sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016-2018 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimas. 

3. Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo 

patvirtinimas. 

2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2016-02-25 

3. (nusišalinimo nepriėmimo motyvai) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. 

sprendimo Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje 



dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti 

patvirtinimo“ 1.1 p. 

4. (spr-o data) 2016-02-25 

5. (asmuo, nepriėmęs nusišalinimo) Šiaulių miesto savivaldybės taryba  

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-02-25 protokolas Nr. 

TP-2 

7. (kita, papildoma informacija) --------------------------- 

 


