
 

  NEPRIIMTI TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMAI (informacija atnaujinta 2020-12-23) 

ARŪNAS ANSKINAS 

Nusišalinimo data: 

2019.09.24 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2019 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komiteto posėdyje 14.10 val. prieš svarstant Biržų rajono savivaldybės 
tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimą Tarybos nariai, komiteto 

nariai: Astra Korsakienė (vyras yra Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius) ir Arūnas Anskinas (Biržų „Saulės“ gimnazijoje dirba mokytoju) pareiškė, kad nusišalina nuo 
klausimo svarstymo, nes sprendimo projektu yra siūloma 8,195 tūkst. Eur skirti prisidėjimui prie ,,Saulės” gimnazijos modernizavimo darbų projekto. Komiteto 

pirmininkė Stasė Eitavičienė pasakė, kad siūlo komitetui dėl pareikšto nusišalinimo balsuoti. Komiteto nariai visais balsais nepritarė, kad Astra Korsakienė ir Arūnas 
Anskinas nusišalintų. A. Anskinas ir A. Korsakienė dalyvavo svarstant aukščiau minėtą klausimą. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.09.24 

Motyvai: 

Nusišalinimo nepriėmimo motyvai: Posėdyje tą dieną dalyvavo 6 iš 8 komiteto narių. Sprendimui priimti reikia daugiau nei pusės komiteto narių, t. y. 5 Tarybos narių. 
Priėmus komiteto narių Astros Korsakienės ir Arūno Anskino nusišalinimus, posėdyje liktų dalyvauti 4 komiteto nariai, taigi, komitete neliktų kvorumo ir nebūtų 

galimybės priimti sprendimo. 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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ASTRA KORSAKIENĖ 

Nusišalinimo data: 

2019.09.24 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2019 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komiteto posėdyje 14.10 val. prieš svarstant Biržų rajono 
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimą Tarybos 

nariai, komiteto nariai: Astra Korsakienė (vyras yra Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius) ir Arūnas Anskinas (Biržų „Saulės“ gimnazijoje dirba mokytoju) 
pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo, nes sprendimo projektu yra siūloma 8,195 tūkst. Eur skirti prisidėjimui prie ,,Saulės” gimnazijos 

modernizavimo darbų projekto. Komiteto pirmininkė Stasė Eitavičienė pasakė, kad siūlo komitetui dėl pareikšto nusišalinimo balsuoti. Komiteto nariai visais 
balsais nepritarė, kad Astra Korsakienė ir Arūnas Anskinas nusišalintų. A. Anskinas ir A. Korsakienė dalyvavo svarstant aukščiau minėtą klausimą. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.09.24 

Motyvai: 

Nusišalinimo nepriėmimo motyvai: Posėdyje tą dieną dalyvavo 6 iš 8 komiteto narių. Sprendimui priimti reikia daugiau nei pusės komiteto narių, t. y. 5 
Tarybos narių. Priėmus komiteto narių Astros Korsakienės ir Arūno Anskino nusišalinimus, posėdyje liktų dalyvauti 4 komiteto nariai, taigi, komitete neliktų 

kvorumo ir nebūtų įmanoma priimti sprendimo. 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 
narių nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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AUDRONĖ GARŠVAITĖ 

Nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant  Savivaldybės materialiojo turto (leidinių) perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo 

disponuoti klausimą (2019-10-21) 15.55 val. Audronė Garšvaitė (dirba „Saulės“ gimnazijoje, „Aušros“ pagrindinėje mokykloje), Sigutis 

Štrėmas (žmona dirba „Aušros“ pagrindinėje mokykloje), Irutė Varzienė (vyras dirba „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje) dėl galimo viešųjų ir 

privačių interesų pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo. Komiteto pirmininkė Audronė Garšvaitė pareiškė, kad nusišalinus trims komiteto 
nariams neliktų komitete kvorumo. Audronė Garšvaitė pasiūlė balsuoti už tai, kad nenusišalintų 3 komiteto nariai. Komitetas visais balsais pritarė, 

kad, pareiškę nusišalinimą komiteto nariai, liktų dalyvauti posėdyje. Audronė Garšvaitė, Sigutis Štrėmas, Irutė Varzienė liko dalyvauti posėdyje. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Motyvai: 

Priėmus komiteto narių nusišalinimą, bus neįmanoma priimti sprendimo 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės 
tarybos narių nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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SIGUTIS ŠTRĖMAS 

Nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2019 m. spalio 21 d. Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus klausimą 
15.40. Sigutis Štrėmas pareiškė, kad nusišalino nuo klausimo svarstymo, nes žmona dirba Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje. Komitetas balsavo už tai, 
kad Sigutis Štrėmas nenusišalintų nuo klausimo svarstymo, nes jam nusišalinus komitete neliktų kvorumo (komitetas visais balsais nusišalinimui nepritarė). 

Sigutis Štrėmas liko dalyvauti komiteto posėdyje. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Motyvai: 

Priėmus komiteto nario nusišalinimą neliktų kvorumo – nebūtų įmanoma priimti sprendimo. 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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SIGUTIS ŠTRĖMAS 

Nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant  Savivaldybės materialiojo turto (leidinių) perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti 
klausimą (2019-10-21) 15.55 val. Audronė Garšvaitė (dirba „Saulės“ gimnazijoje, „Aušros“ pagrindinėje mokykloje), Sigutis Štrėmas (žmona dirba 

„Aušros“ pagrindinėje mokykloje), Irutė Varzienė (vyras dirba „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje) dėl galimo viešųjų ir privačių interesų pareiškė, kad 

nusišalina nuo klausimo svarstymo. Komiteto pirmininkė Audronė Garšvaitė pareiškė, kad nusišalinus trims komiteto nariams neliktų komitete kvorumo. 

Audronė Garšvaitė pasiūlė balsuoti už tai, kad nenusišalintų 3 komiteto nariai. Komitetas visais balsais pritarė, kad, pareiškę nusišalinimą komiteto nariai, 
liktų dalyvauti posėdyje. Audronė Garšvaitė, Sigutis Štrėmas, Irutė Varzienė liko dalyvauti posėdyje. 

 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Motyvai: 

Priėmus komiteto narių nusišalinimus, nebūtų įmanoma priimti sprendimo 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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SIGUTIS ŠTRĖMAS 

Nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

Biržų rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje, įvykusiame 2019 m. spalio 21 d., svarstant Biržų rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimą 14.13 val. komiteto narys 
Sigutis Štrėmas pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo, nes žmona dirba „Aušros“ pagrindinėje mokykloje. Audronė Garšvaitė pasakė, kad 
nusišalinus Sigučiui Štrėmui, komitete neliktų kvorumo, todėl siūlo balsuoti už tai, kad nepatenkinti Sigučio Štrėmo pareikšto nusišalinimo (4 už). Sigutis 

Štrėmas liko dalyvauti komiteto posėdyje. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Motyvai: 

Priėmus komiteto nario nusišalinimą nebūtų įmanoma priimti sprendimo 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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IRUTĖ VARZIENĖ 

Nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant  Savivaldybės materialiojo turto (leidinių) perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti 

klausimą (2019-10-21) 15.55 val. Audronė Garšvaitė (dirba „Saulės“ gimnazijoje, „Aušros“ pagrindinėje mokykloje), Sigutis Štrėmas (žmona dirba „Aušros“ 

pagrindinėje mokykloje), Irutė Varzienė (vyras dirba „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje) dėl galimo viešųjų ir privačių interesų pareiškė, kad nusišalina nuo 

klausimo svarstymo. Komiteto pirmininkė Audronė Garšvaitė pareiškė, kad nusišalinus trims komiteto nariams neliktų komitete kvorumo. Audronė Garšvaitė 
pasiūlė balsuoti už tai, kad nenusišalintų 3 komiteto nariai. Komitetas visais balsais pritarė, kad, pareiškę nusišalinimą komiteto nariai, liktų dalyvauti posėdyje. 

Audronė Garšvaitė, Sigutis Štrėmas, Irutė Varzienė liko dalyvauti posėdyje. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2019.10.21 

Motyvai: 

Priėmus nusišalinimus, komitete neliktų kvorumo, būtų neįmanoma priimti sprendimo 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka ( (7.2 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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IRUTĖ VARZIENĖ, ANDRIUS BUDRIŪNAS, SIGUTIS ŠTRĖMAS 

Nusišalinimo data: 

2020.08.24 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2020 m. rugpjūčio 24 d. Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-32 
,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimą komiteto narė, Etikos komisijos pirmininkė Audronė Garšvaitė 

pasakė, kad, jos nuomone, nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo nėra logiška komiteto nariams: Sigučiui Štrėmui, Irutei Varzienei, Andriui Budriūnui, 
nors atrodytų, kad reikėtų, nes minimos švietimo įstaigos, kuriose dirba jie patys arba jų šeimos nariai. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2020.08.24 

Motyvai: 

Jokio privataus intereso šiuo atveju Tarybos nariai neturi. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr.V-
1117 ,,Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, 
dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo 

patvirtinimo“ Biržų rajono savivaldybei skirta 71318 Eur (skirtos visos Savivaldybės paraiškoje nurodytos lėšos). Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1043 ,,Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos 

pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti, paskirstymo savivaldybėms ir valstybės vardu 
pasiskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms 
veikloms finansuoti, paskirstymo valstybinėms švietimo įstaigoms patvirtinimo“ Biržų rajono savivaldybei skirta 1344 Eur švietimo įstaigų psichologų 

priemokoms mokėti už papildomų užduočių vykdymą individualiam darbui teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams (sprendimo 
projektu šios lėšos paskiriamos švietimo įstaigoms, kuriose yra psichologų pareigybės – ,,Atžalyno“ ir Kaštonų pagrindinėms mokykloms bei Švietimo 

pagalbos tarnybai). Bendru sutarimu komiteto nariams leista nenusišalinti. Sigutis Štrėmas, Irutė Varzienė, Andrius Budriūnas dalyvavo svarstant 
klausimą ir priimant rekomendacinį sprendimą. 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintais Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto 
nusišalinimo nepriėmimo kriterijais (3 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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IRUTĖ VARZIENĖ 

Nusišalinimo data: 

2020.09.23 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2020-09-23 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje prieš svarstant „Biudžetinės įstaigos Biržų krašto muziejaus „Sėla“ nuostatų pakeitimo klausimą“ 14.30 
val. komiteto narė Irutė Varzienė pareiškė, kad dėl galimo interesų konflikto nusišalina nuo klausimo svarstymo, nes dirba Biržų karšto muziejuje „Sėla“. 

Komitetas pasiūlė nenusišalinti ir dėl to balsavo (5 už). I. Varzienė liko dalyvauti posėdyje svarstant minėtą klausimą. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2020.09.23 

Motyvai: 

Neturės jokios naudos 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Ekonomikos ir finansų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintais Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto 
nusišalinimo nepriėmimo kriterijais (3 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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                                                                                                ARŪNAS REMEIKA 

Nusišalinimo data: 

2020.10.26 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2020 m. spalio 26 d. įvykusiame Teritorinio vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdyje prieš svarstant Prašymo perduoti 
žemės sklypą Biržuose, Plento g. 2c, valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Biržų rajono savivaldybei klausimą komiteto narys Arūnas Remeika 

pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo (sklypas, kuris minimas sprendimo projekte, yra prie jo įmonės). 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2020.10.26 

Motyvai: 

Komiteto nariai nepritarė nusišalinimui, nes neįžvelgė jo galimų interesų svarstant šį klausimą. 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Teritorinio vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintais Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto 
nusišalinimo nepriėmimo kriterijais (3 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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ASTRA KORSAKIENĖ 

Nusišalinimo data: 

2020.01.01 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

14.05 val. Socialinio vystymo komiteto narė Astra Korsakienė prieš svarstant Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-32 ,,Dėl Biržų rajono 
savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimą  pareiškė, kad dėl galimo interesų konflikto nusišalina nuo 1 ir 2 darbotvarkės klausimų svarstymo (vyras 
yra Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius) siūloma skirti lėšų Biržų „Saulės gimnazijai).  

Komitetas nepritarė nusišalinimui nuo 1 komiteto posėdžio darbotvarkės klausimo, nes nuo Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  2020 m.  vasario 28 d.  sprendimo Nr. T-32 
,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimo reikėtų nusišalinti visiems komiteto nariams, kadangi sprendimo projektas susijęs su 
Tarybos nariams skiriamomis lėšomis – 10 tūkst. Eur. Astra Korsakienė dalyvavo svarstant 1 darbotvarkės klausimą. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2020.12.01 

Motyvai: 

Priėmus nusišalinimą ne tik A. Korsakienės, bet ir kitų komiteto narių, komiteto posėdyje neliktų kvorumo, todėl būtų neįmanoma priimti sprendimo 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komitetas 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 
narių nusišalinimo tvarkos ( (7.2 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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KĘSTUTIS ARMONAS, ARŪNAS ANSKINAS, ANDRIUS BUDRIŪNAS, TOMAS ČETVERGAS, DALIUS DREVINSKAS, 

DALIUS JAKUBĖNAS, AUDRIUS JUKNA, STASĖ EITAVIČIENĖ, AUDRONĖ GARŠVAITĖ, VYTAS JARECKAS, TOMA 

KARVELYTĖ, ASTRA KORSAKIENĖ, JOANA KVEDARAVIČIENĖ, DANUTĖ MARTINKĖNIENĖ, PETRAS PLEPYS, 

JŪRATĖ RATNIKIENĖ, ARŪNAS REMEIKA, SIGUTIS ŠTRĖMAS, IRUTĖ VARZIENĖ, LINAS VAITKEVIČIUS, AIDAS 

VAITKEVIČIUS, MANTAS VISOCKAS. NEDALYVAVO 3 TARYBOS NARIAI: GRAŽINA KUČINSKIENĖ, VIKTORAS 

KURGANOVAS, VILIUS TREČIOKAS 

 

Nusišalinimo data: 

2020.12.03 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2020-12-03 įvykusiame Tarybos posėdyje nuotoliniu būdu Etikos komisijos pirmininkė Audronė Garšvaitė atkreipė visų Tarybos narių dėmesį, kad 

svarstant 1 darbotvarkės klausimą visiems Tarybos nariams gali kilti interesų konfliktas, nes klausimas susijęs su mero, jo pavaduotojo,  Tarybos 

narių atlyginimams  skiriamomis lėšomis. Taip pat kai kurių Tarybos narių sutuoktiniai arba patys Tarybos nariai dirba švietimo įstaigose. Taigi, 

nusišalinus, neliktų kvorumo. Pasiūlė nuo 1 klausimo bendru sutarimu nenusišalinti niekam ir dalyvauti klausimo svarstyme bei balsavime visiems. 

Visi Tarybos nariai bendru sutarimu liko dalyvauti Tarybos posėdyje svarstant  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo 

Nr. T-32 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo klausimą. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2020.12.03 

Motyvai: 

Priėmus nusišalinimus, Tarybos posėdyje neliktų kvorumo, būtų neįmanoma priimti sprendimo 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Biržų rajono savivaldybės taryba 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka ( (7 punktas) 

Kita, papildoma informacija: 
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KĘSTUTIS ARMONAS, ARŪNAS ANSKINAS, ANDRIUS BUDRIŪNAS, TOMAS ČETVERGAS, DALIUS DREVINSKAS, 

DALIUS JAKUBĖNAS, AUDRIUS JUKNA, STASĖ EITAVIČIENĖ, AUDRONĖ GARŠVAITĖ, VYTAS JARECKAS, TOMA 

KARVELYTĖ, ASTRA KORSAKIENĖ, VIKTORAS KURGANOVAS, JOANA KVEDARAVIČIENĖ, DANUTĖ 

MARTINKĖNIENĖ, PETRAS PLEPYS, JŪRATĖ RATNIKIENĖ, ARŪNAS REMEIKA, SIGUTIS ŠTRĖMAS, IRUTĖ 

VARZIENĖ, LINAS VAITKEVIČIUS, AIDAS VAITKEVIČIUS, MANTAS VISOCKAS 

Nusišalinimo data: 

2020.12.23 

Ar priimtas nusišalinimas: 

Nepriimtas 

Situacija: 

2020-12-23 Tarybos posėdyje prieš svarstant posėdžiui teikiamus svarstyti klausimus, Etikos komisijos pirmininkė Audronė Garšvaitė informavo, kad Etikos 
komisijos posėdis neįvyko. Kvietė Tarybos narius patiems įsivertinti galimus interesų konfliktus svarstant klausimus ir priimti sprendimus dėl nusišalinimo. 

Atkreipė dėmesį, kad svarstant 1 darbotvarkės klausimą „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-32 ,,Dėl Biržų rajono 
savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ visiems Tarybos nariams gali kilti interesų konfliktas, nes klausimas susijęs su mero, jo pavaduotojo, 
Tarybos narių atlyginimams skiriamomis lėšomis (taip pat kai kurių Tarybos narių sutuoktiniai arba patys Tarybos nariai dirba švietimo įstaigose). Rekomendavo 
nuo 1 klausimo bendru sutarimu nei vienam Tarybos nariui nenusišalinti, nes nusišalinus, neliktų kvorumo. Meras pasiteiravo Etikos komisijos pirmininkės, ką ji 
rekomenduotų ir kaip Tarybos nariai, jos nuomone, turėtų elgtis svarstant 7 darbotvarkės klausimą „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. 

sprendimo Nr. T-31 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, nes šiuo klausimu yra sprendžiami 
biudžetinių įstaigų klausimai. Audronės Garšvaitės nuomone, nuo minėto 7 darbotvarkės klausimo taip pat galima nenusišalinti, nes toks sprendimas tiesioginės 
įtakos Tarybos nariams neturės – bus dar atskirai sprendžiami Plane minėti klausimai. Meras paskelbė Tarybos sprendimą, kad Tarybos nariai bendru sutarimu 
nepritaria Tarybos narių nusišalinimui nuo 1 darbotvarkės klausimo „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-32 ,,Dėl Biržų 

rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 7 darbotvarkės klausimo „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. 
sprendimo Nr. T-31 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Sprendimo dėl nusišalinimo data: 

2020.12.23 

Motyvai: 

Dėl 1 darbotvarkės klausimo – nusišalinus visiems Tarybos nariams, neliktų galimybės priimti sprendimą;  
Dėl 7 darbotvarkės klausimo - Tarybos nariai, priėmę šį sprendimą, nesinaudotų biudžetinių įstaigų teikiamomis paslaugomis išskirtinėmis sąlygomis ar pan. 

Asmuo, nepriėmęs nusišalinimo: 

Biržų rajono savivaldybės taryba 

Dokumentas, kuriuo remiantis nepriimtas nusišalinimas: 
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Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. KS-4 patvirtinta Rezoliucija Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių 
nusišalinimo tvarka (7.2, 7.3 punktai) 

 


