KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-06-29 Nr. TP-6
Kupiškis
Posėdis įvyko 2017 m. birželio 29 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 12.30 val.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dainius Bardauskas paprašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 24 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Leonas Apšega, Danas Baronas, Saulius Dugnas, Lina Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas
Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas Rimkus,
Algirdas Valiušis, Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Algirdas Notkus, Egidijus Černius,
Virginijus Andrijauskas, Paulius Pranckūnas, Vilija Morkūnaitė ir Zita Kaušakienė, Augenijus
Cesevičius, Dalia Dyrienė, Valentinas Beinoris.
Tarybos narys Žilvinas Aukštikalnis posėdyje nedalyvavo.
Dalyvavo:

Savivaldybės

administracijos

direktorius

Marius

Mališauskas,

Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Daiva Aleksandravičienė, Savivaldybės
administracijos specialistė Snieguolė Vairienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė,
laikinai einanti Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjos pareigas Vida Vaitonienė, laikinai
einanti Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pareigas Violeta Motiejūnienė, Žemės ūkio ir
bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Bimbiris, Urbanistikos ir ekologijos
skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis,
Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas,
Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė,
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė ir vyriausioji specialistė (teisininkė)
Raminta Morkūnaitė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro
vadovas Povilas Vireliūnas, „Kupiškėnų mintys“ laikraščio korespondentė Jurgita Banionienė, VšĮ
Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Dovilė
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Kulbokienė, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas” direktorius Virgilijus
Braknys, UAB „Kupiškio komunalininkas“ direktorius Rimantas Adomauskas.
Dainius Bardauskas informavo, kad yra 34 pagrindinės darbotvarkės klausimai ir 1
papildomas klausimas. Prašė Tarybos narių leisti išimti iš posėdžio darbotvarkės 14 ir 15
pagrindinės darbotvarkės klausimus. Klausė ar galima pritarti darbotvarkei bendru sutarimu.
Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta.
Lina Kaušakienė sakė, kad norės pateikti pranešimą.
Dainius Bardauskas sakė, kad ji tai galės padaryti prieš pertrauką arba baigiantis
posėdžiui.
Dainius Bardauskas informavo, kad yra gauti raštiški prašymai dėl nusišalinimo nuo
Savivaldybės tarybos posėdžio klausimų svarstymo: Skaistutė Paulauskienė informavo, kad
nusišalina nuo 5 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo, Zigmas Paulauskas informavo, kad
nusišalina nuo 5 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo, Modestas Puišė informavo, kad
nusišalina nuo 5 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo, Algirdas Gasiūnas nuo 5, 14 ir 15
pagrindinės darbotvarkės klausimų svarstymo, tačiau 14 ir 15 klausimai išimti iš posėdžio
darbotvarkės, Vilija Morkūnaitė informavo, kad nusišalina nuo 4 pagrindinės darbotvarkės
klausimo svarstymo.

Pasakė, kad gauta raštu Valentino Beinoriaus nuomonė dėl pagrindinės

darbotvarkės 24 klausimo.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro įstaigos vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl Religinių bendruomenių projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl pritarimo paraiškos teikimui.
4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo
Nr. TS-8 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių
dydžių patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinant vaikų teisių pažeidimų
užkardymą ir kitas veikas saugant ir ginant vaikus algoritmo patvirtinimo.
7. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo.
8. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.
9. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.
10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.
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11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo
Nr. TS-157 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo
dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ pakeitimo.
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo.
14. 16 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio
rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.
15. 17 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto
investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro dalininko kapitalo padidinimo.
16. 18 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo padidinimo ir įstatų patvirtinimo.
17. 19 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022
metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo.
18. 20 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti
nustatymo Kupiškio rajone“ papildymo.
19. 21 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų
teikimą viešose vietose nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.
20. 22 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų
ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo.
21. 23 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių
koordinačių patikslinimo.
22. 24 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio
skaičiavimo metodikos patvirtinimo.
23. 25 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl įgaliojimų suteikimo Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriui.
24. 26 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto
patvirtinimo“ pakeitimo.
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25. 27 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
26. 28 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo
patvirtinimo.
27. 29 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo.
28. 30 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų
etikos komisijos sudarymo.
29. 31 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-344 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus
tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo“
pakeitimo.
30. 32 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės
tarybos narių komandiruotės.
31. 33 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus
Bardausko komandiruotės.
32. 34 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus
Bardausko kasmetinių atostogų.
33. Papildomas klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo
pripažinimo netekusiu galios.
Klausimas aptarimui. Dėl lėšų skyrimo.
1. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro įstaigos vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimas.
Dovilė Kulbokienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar įstaigos nuostatai dar galios ar nebe, klausė ar čia
neperteklinis dalykas.
Dovilė Kulbokienė sakė, kad galios, įstatuose yra toks reikalavimas, kad būtų toks
tvarkos aprašas patvirtintas. Toks aprašas teikiamas dėl audito rekomendacijų.
Bronislavas Rimkus klausė ar yra visuomeniniais pagrindais veikianti organizacija,
pavyzdžiui darbuotojų profesinė sąjunga, kuri rūpinasi vidaus kontrolės klausimais.
Dovilė Kulbokienė sakė, kad įstaigoje yra gydytojų sąjunga.
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Bronislavas Rimkus klausė kiek per metus įstaiga gauna iš rajono gyventojų raštiškų
skundų.
Dovilė Kulbokienė sakė, kad raštiškų nebūna, būna žodinių, bet dažniausiai žmonės
bijo pasisakyti.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Religinių bendruomenių projektų dalinio finansavimo Savivaldybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimai. Prašė tarybos narių
pritarti tokiems sprendimo projekto pakeitimams: naikinti 7.2 papunktį ir 11 punkto paskutinėje
eilutėje įrašyti aprašo 7.1 papunktyje, 1 priede iš projektų grupių išbraukti 3 projektų grupę.
Aurimas Martinka sakė, kad Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas
pritarė 2-6 ir 9 pagrindinės darbotvarkės klausimams.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3. SVARSTYTA. Pritarimas paraiškos teikimui.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad čia viskas parašyta procentais visiškai neaišku kokia suma.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad viena mokykla negali gauti daugiau kaip 25 000 eurų,
dalyvaus 2 mokyklos, taip kad bendra projekto suma 50 000 eurų, o Savivaldybė nuo šios sumos
turi prisidėti 2 procentus.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Vilija Morkūnaitė nusišalino nuo 4 klausimo svarstymo.
4. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d.
sprendimo Nr. TS-8 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų
įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius, 1 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas
nusišalino nuo 5 klausimo Svarstymo.
5. SVARSTYTA. Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės
ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių, 1 susilaikius, 4 nusišalinus ir 1
nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinant vaikų teisių
pažeidimų užkardymą ir kitas veikas saugant ir ginant vaikus algoritmo patvirtinimas.
Violeta Motiejūnienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus klausė, ar Vaiko teisių apsaugos skyrius bus atsakingas už šio
algoritmo įgyvendinimą.
Violeta Motiejūnienė sakė, kad taip.
Leonas Apšega klausė ar negalėjo būti sukonkretinta ir sukoncentruota, nes daug
rodyklių, sunku ką nors ir suprasti.
Violeta Motiejūnienė sakė, kad visais atvejais atsako Vaiko teisių apsaugos skyrius už
vaiko teisių apsaugą.
Pasisakė Valentinas Beinoris. Prašė, kad po algoritmo atsirastų tam tikra programa,
būtų nuosekli seka kada kas ką pradeda veikti, sakė reikėtų aprašo ir jame aprašyti kiekvienos
institucijos veiksmus.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto nurašymas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kas leido viską išardyti, jei pastatas dar nenurašytas, kur tie
daiktai, ar už juos gauti pinigai.
Dainius Bardauskas sakė, kad pinigai yra įnešti į kasą, viskas buvo parduota.
Bronislavas Rimkus sakė, kad pastatas nei griūna, nei kelia pavojų, bet seniai paliktas
be jokios priežiūros, visos bėdos yra dėl stogo. Jei būtų stogui buvę skirtos lėšos anksčiau, tai šios
situacijos nebūtų buvę. Sakė, kad objektas realiai nusiaubtas, viskas išmontuota, neaišku nei kodėl,
nei kaip, nei kas leido. Dabar jau suremontuoti reikėtų didelių lėšų, ir jei objekto nereikia – tai ir
nereikia. Jis sakė, kad aktas surašytas netinkamai – ką reiškia ,,likviduoti“ tai kaip sovietinė
relikvija, sakė, kad reikia nurodyti kokiais teisės aktais remiantis toks sprendimas priimtas.
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Ekonomikos ir biudžeto komitetas pritarė, bet siūlo sudaryti komisiją ir ištirti, kas pastatą suniokojo
ir išpardavė turtą, kieno nurodymu.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto
nurašymas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas 8-10
klausimams pritarė.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymas ir
likvidavimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė, ar jie seni ir nenaudojami, ar nuimti nuo darbuotojų stalų.
Daiva Aleksandravičienė sakė, kad jie seniai nenaudojami ir yra sandėliuke.
Leonas Apšega sakė, kad gal galime vaikams atiduoti, o ne sunaikinti.
Dainius Bardauskas sakė, kad gal bus panaudoti organizacijos gelbėkit vaikus
padaliniuose, bus žiūrima ar yra tokia galimybė.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kas čia per 1 kambario butas 50 kvadratų.
Vida Vaitonienė sakė, kad tai bendrabučio tipo, gal buvo kada sujungta erdvė, nes
įregistruota kaip 1 kambario butas.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d.
sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto
fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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12. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d.
sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“
pakeitimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. 16 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo
didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos
pakeitimo“ papildymas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, gerai kad pajudėjo 38A, klausė kada bus pradėti renovuoti 38B ir
kiti, nes vaizdas baisus.
Vida Vaitonienė sakė, kad gyventojai renovuoti nesutinka.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. 17 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo padidinimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas 17, 18 ir 19
klausimams pritarė.
Pasisakė Valentinas Beinoris.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. 18 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Uždarosios akcinės
bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo padidinimas ir įstatų patvirtinimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 prieš sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. 19 pagrindinės darbotvarkės klausimas. AB „Panevėžio energija“
2019–2022 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad pagal lentelę matosi, jog investicijos mažėja ateičiai
– kodėl, kaip atrodo bendrajam kontekste Panevėžio rajone Kupiškio rajonas, ar Kupiškyje
investuojama proporcingai.
AB ,,Panevėžio energija“ atstovas sakė, kad investicijos išdalintos etapais, priklauso
koks objektas rekonstruojamas.
Algirdas Valiušis klausė ar kapitalo didėjimas vėliau nebus susijęs su kainų pakilimu.
AB ,,Panevėžio energija“ atstovas sakė, kad panaudojus investicijas matosi, kad
šilumos kaina mažėja.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. 20 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir
paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“ papildymas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. 21 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už
prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose nuostatų pakeitimo“ pakeitimas.
Vida Vitonienė pristatė sprendimo projektą.
Dainius Bardauskas sakė, kad sprendimo projekto iniciatorius – Vietinio ūkio,
architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Virginijus Andrijauskas.
Leonas Apšega klausė ar įmanoma skaičiuoti kvadratiniais metrais, kaip tai
paskaičiuoti.
Dainius Bardauskas sakė, kad tikrai įmanoma, o visi įkainiai aptarti ir suderinti su
Vietinio ūkio, arcitektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininku.
Pasisakė Bronislavas Rimkus. Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas nepritarė
pateiktam sprendimo projektui. Priežastis – kainos labai didelės mūsų rajonui, galima manyti, kad
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bus atbaidomi prekiautojai, nebus didelio srauto prekiautojų. Sakė, kad artimiausiu laiku reikėtų šį
sprendimą tobulinti.
Virginijus Andrijauskas sakė džiaugiasi, kad buvo atsižvelgta į komiteto nuomonę.
Keista, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas, kada buvo kainos didesnės pritarė, kai
kainos mažėja – diferencijuojamos – jau nepritaria.
Paulius Prančkūnas sakė, kad reikia pasižiūrėti standartus palapinių, nes dabar mažai
logikos.
Dainius Bardauskas sakė, kad ne būtinai prekiaujama palapinėje.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 prieš, 2 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. 22 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
21. SVARSTYTA. 23 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Pavadinimo gatvei
suteikimas ir gatvių koordinačių patikslinimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. 24 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą dydžio skaičiavimo metodikos patvirtinimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas nepritarė
pateiktam sprendimo projektui. Komiteto nuomone toks sprendimo projektas sudaro sąlygas
nesklandumams, nesąžiningumui, nepakaks viešumo.
Valentinas Beinoris sakė, kad metodika geras dalykas, žingsnis į priekį, bet
nepasakoma, kaip skaičiuojamas bendras kiekis, jei liks kv. m būtų neteisinga, bet gal būtų geriau
skaičiuoti pagal darbuotojų skaičių, siūlė arba atidėti, arba teiks siūlymą kaip pratęsti.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad patvirtindami metodiką – tvirtiname formulę, kam
jis iš esmės nepritaria.
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Saulius Dugnas sakė, kad čia yra tik metodika ir vienaip ar kitaip ją reikia priimti, o
tobulinti galima bet kada.
Pasisakė Leonas Apšega.
Pasisakė Zigmantas Aleksandravičius.
Pasisakė Paulius Pranckūnas.
Pasisakė Aurimas Martinka.
Pasisakė Valentinas Beinoris.
Pasisakė Marius Mališauskas.
Pasisakė Algirdas Valiušis.
Pasisakė Bronislavas Rimkus Frakcijos vardu.
Pasisakė Zigmantas Aleksandravičius Frakcijos vardu.
Pasisakė Zita Kaušakienė.
Pasisakė Modestas Puišė.
Pasisakė Aurimas Martinka Frakcijos vardu.
Už sprendimo projektą balsavus 14 Tarybos narių, 7 prieš, 3 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
23. SVARSTYTA. 25 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Įgaliojimų suteikimas
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. 26 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono
savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 susilaikius, 2 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad artėja pertraukos laikas ir prieš pertrauką paprašė Linos
Kaušakienės perskaityti pranešimą.
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Lina Kaušakienė perskaitė Kupiškio rajono savivaldybės politikos etikos komisijos
2017 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. P-9 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto
Aleksandravičiaus“ (kopija pridedama).
Dainius Bardauskas paskelbė 20 minučių pertrauką.
Po pertraukos užsiregistravo 24 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Zigmantas
Aleksandravičius, Leonas Apšega, Danas Baronas, Saulius Dugnas, Lina Kaušakienė, Ričerdas
Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė,
Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Algirdas Notkus,
Egidijus Černius, Virginijus Andrijauskas, Paulius Pranckūnas, Vilija Morkūnaitė ir Zita
Kaušakienė, Augenijus Cesevičius, Dalia Dyrienė, Valentinas Beinoris.
25. SVARSTYTA. 27 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimas.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
26. SVARSTYTA. 28 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo
2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono
savivaldybėje aprašo patvirtinimas.
Rimantas Bimbiris pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 23 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
Bronislavas Rimkus prašė jo balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“, nes sugedo jo pultas.
Bendru sutarimu nutarta Bronislavo Rimkaus balsą užskaityti kaip balsavus už.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
27. SVARSTYTA. 29 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimas.
Raminta Morkūnaitė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kodėl nevykdomas pageidavimas, kad būtų paryškinta kas
pakeista.
Jovita Bakanaitė sakė, kad ne pranešėjas sprendžia kada daryti, o kada nedaryti
lyginamojo varianto. Jeigu rengiama nauja redakcija nuostatų, aprašų – lyginamasis variantas nėra
daromas.
Bronislavas Rimkus klausė kodėl į nuostatus įrašyta nuostata, kad komisijos narys
negali priimant sprendimo susilaikyti.
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Raminta Morkūnaitė sakė, kad remtasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacijomis.
Bronislavas Rimkus sakė, kad tai daugiau nei negražu ar neteisėta, kada negalima
susilaikyti. Sakė, kad kvepia diktatūra. Veikla įslaptinta, viešinimo mažai, galima galvoti, kad
komisija ką nori tą ir daro.
Valentinas Beinoris sakė, kad lyginamasis variantas neteikiamas, kada kuriamas
naujas dokumentas, bet čia panašu, kad yra iš seno kuriamas naujas.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad draudimas susilaikyti yra neetiškas.
Leonas Apšega sakė prašys, kad jam būtų parengtas popierinis variantas.
Zigmantas Aleksndravičius sakė, kad bus pastovus komisijos klientas, o komisija
sudaryta iš valdančiųjų atstovų, ir net pati pirmininkė yra valdančiosios partijos atstovė.
Aurimas Martinka sakė, kad yra nemažai demokratinių valstybių, kurios turi įsivedę
tai, kad privalu dalyvauti rinkimuose ir tai daroma Suomijoje, kurios demokratijos stoka
neapkaltinsi. Sakė, kad reglamentas nevaržys nė vieno komisijos nario pasisakyti ir reikšti savo
nuomonės.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 prieš, 4 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
28. SVARSTYTA. 30 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymas.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą, su patikslintu pavadinimu.
Zigmantas Aleksandravičius klausė kokioms partijoms priklauso seniūnaičiai.
Dainius Bardauskas sakė, kad seniūnaičius deleguoja Seniūnaičių sueigos.
Bronislavas Rimkus sakė, kad su ta komisija gaunasi sudėtingi dalykai.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad etikos komisija negali būti objektyvi, kai ją
surado partiniai žmonės. Komisija sukurta tam, kad maigyti tuos kitus, maigyti sau nepalankius.
Pasisakė Aurimas Martinka.
Dainius Bardauskas klausė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos ką siūlo į komisiją.
Ričerdas Kriovė, sakė, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
į komisiją siūlo Skaistutę Paulauskienę.
Dainius Bardauskas klausė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos ką siūlo į
komisiją.
Augenijus Cesevičius sakė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija į komisiją
siūlo Algirdą Notkų.
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Dainius Bardauskas klausė ką siūlo į komisiją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcija.
Gaila Matulytė sakė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija į komisiją
siūlo Leoną Apšegą.
Dainius Bardauskas klausė, ką į komisiją siūlo Visuomeninis rinkimų komitetas
„Kupiškio kraštą keiskime kartu“.
Valentinas Beinoris sakė, kad Visuomeninis rinkimų komitetas „Kupiškio kraštą
keiskime kartu“ į komisiją siūlo Viliją Morkūnaitę.
Dainius Bardauskas klausė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos ką teikia į
pirmininkus, nes tai yra opozicijos teisė.
Leonas Apšega sakė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija atsisako
siūlyti asmenį į komisijos pirmininkus, kadangi komisija yra valdančiųjų tai sunku priimti
racionalius ir teisingus sprendimus. Sakė, kad jo nuomone, komisija įsivėlė į politiką.
Dainius Bardauskas teikė į komisijos pirmininku Skaistutę Paulauskienę. Paklausė
visų pasiūlytų Tarybos narių į komisiją ar sutinka būti komisijos nariais.
Visi pasiūlyti kandidatai sutiko būti komisijos nariais.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 prieš, 3 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas informavo, kad turi išvykti, perdavė posėdžio pirmininkavimą
mero pavaduotojui Aurimui Martinkai ir paliko posėdį.
29. SVARSTYTA. 31 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-344 „Dėl Savivaldybės
kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos
vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo
komisijos sudarymo“ pakeitimas.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
Bronislavas Rimkus prašė jo balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“, nes sugedo jo pultas.
Bendru sutarimu nutarta Bronislavo Rimkaus balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
30. SVARSTYTA. 32 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Savivaldybės mero ir
Savivaldybės tarybos narių komandiruotė.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius, 3 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
31. SVARSTYTA. 33 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Savivaldybės mero
Dainiaus Bardausko komandiruotė.
Snieguolė

Vairienė

pristatė

sprendimo

projektą

su

pakeitimas,

keičiamas

komandiruotės laikas iš liepos 7-9 d. į liepos 6-10 d.
Leonas Apšega klausė kas važiuos antras.
Aurimas Martinka sakė, kad 2 žmonės įskaitant vairuotoją.
Leonas Apšega sakė, kad vairuotojai iš praktikos neįeiną į delegacijos sudėtį, jam
reikia pasiūlyti, kad jis gali vežtis ir žmoną, nes vienam gali būti nesmagu.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius, 2 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
Bronislavas Rimkus prašė jo balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“, nes sugedo jo pultas.
Bendru sutarimu nutarta Bronislavo Rimkaus balsą užskaityti kaip balsavus už.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
32. SVARSTYTA. 34 pagrindinės darbotvarkės klausimas. Savivaldybės merui
Dainiui Bardauskui kasmetinių atostogų suteikimas.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
Bronislavas Rimkus prašė jo balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“, nes sugedo jo pultas.
Bendru sutarimu nutarta Bronislavo Rimkaus balsą užskaityti kaip balsavus už.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
33. SVARSTYTA. PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos sprendimo pripažinimas netekusiu galios.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė kaip bus – panaikinsim ir dirbs be pareigybės aprašymo.
Jovita Bakanaitė sakė, kad pareigybė bus tvirtinama mero potvarkiu.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
Bronislavas Rimkus prašė jo balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“, nes sugedo jo pultas.
Bendru sutarimu nutarta Bronislavo Rimkaus balsą užskaityti kaip balsavus už.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
KLAUSIMAS APTARIMUI. Dėl lėšų skyrimo.
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Vida Vaitonienė Pristatė Noriūnų bendruomenės prašymą.
Zita Kaušakienė sakė, kad Noriūnų bendruomenė labai aktyvi, sunku jiems išsilaikyti,
siūlyčiau apmokėti.
Leonas Apšega sakė, kad kai kurios bendruomenės glaudžiasi po kultūros namų stogu.
O čia pajungta prie šilumos tinklų, ir tikrai labai brangiai kainuoja. Sakė, kad bene didžiausiai
bendruomenei reikia padėti ir atleisti nuo administravimo mokesčio.
Zita Kaušakienė prašė mero pavaduotojo nebūti vienašališku.
Audronijus Zulonas sakė, kad visada Savivaldybės taryba padėdavo kitiems, o
Noriūnams niekada nieko. Kai buvo daromas projektas buvo prašoma ir buvo žadėta, kad išlaidas
padės kompensuoti. Sakė reikėtų surasti būdą padėti bendruomenei.
Algirdas Valiušis klausė kokia veikla vykdoma.
Audronijus Zulonas sakė, kad vyksta visi bendruomenės renginiai, nuomojamos
patalpos kitiems renginiams, šventėms.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad klausimas paprastas – kaimas nyksta. Sakė, kad
tai testas valdantiesiems, o kada bendruomenė priklauso ne tai ,,smėlio dėžei“ – tai paramos nebus.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

