
Tarybos nariai: Zakiras Medžidovas 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. 

sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo 

paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. 
 

2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2020-04-02 

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) 2020-04-02 

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

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-04-02 protokolas Nr. 

TP-3 

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

 

Tarybos nariai: Malik Agamalijev, Zakiras Medžidovas, Denis Michalenko, Aurimas Žvinys 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. 

sprendimo Nr. T-385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2020-04-02 

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) 2020-04-02 

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

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-04-02 protokolas Nr. 

TP-3 

 

Tarybos nariai: Aurimas Lankas 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 

d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“ pakeitimo. 

2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2020-04-02 

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) 2020-04-02 

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

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-04-02 protokolas Nr. 

TP-3 

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

 

Tarybos nariai: Aurimas Lankas 

1. (spr-as, nuo kurio nusišalinama) 10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 

d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo. 

2. (nusišalinimo nepriėmimo data) 2020-04-02 

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) 2020-04-02 

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

6. (dokumento pavadinimas, kuriuo 

remiantis nepriimtas nusišalinimas) 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-04-02 protokolas Nr. 

TP-3 

 

 


