KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-05-30 Nr. TP-5
Kupiškis
Posėdis įvyko 2017 m. gegužės 30 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 10.30 val.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dainius Bardauskas paprašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 21 Tarybos narys: 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.
Tarybos nariai Augenijus Cesevičius, Dalia Dyrienė, Valentinas Beinoris ir Žilvinas
Aukštikalnis posėdyje nedalyvavo.
Dalyvavo:

Savivaldybės

administracijos

direktorius

Marius

Mališauskas,

Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Daiva Aleksandravičienė, Savivaldybės
administracijos specialistė Snieguolė Vairienė, laikinai einanti Ekonomikos ir turto valdymo
skyriaus vedėjos pareigas Vida Vaitonienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Stanislava Bartusevičienė, 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, Kanceliarijos skyriaus specialistės Stasė Krestovienė ir
Indrė Aleknaitė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Savivaldybės
kontrolierė Vilma Mažeikienė, Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktorius Petras
Remeikis, Saulius Paštukas, Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos direktorė Laima
Skėrienė, Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Dalius Žvybas, Kupiškio
Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, viešosios įstaigos Kupiškio
televizijos ir informacijos centro vadovas Povilas Vireliūnas, uždarosios akcinės bendrovės
„Ūkininko

patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė,

„Kupiškėnų mintys“ laikraščio
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korespondentė Banguolė Aleknienė-Andrijauskė, Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Kristina
Nakutytė, Kupiškio šilumos tinklų rajono viršininkas Algimantas Sankauskas.
Dainius Bardauskas pristatė posėdžio darbotvarkę, pagrindinėje darbotvarkėje 12
klausimų ir 1 papildomas klausimas. Klausė ar galima bendru sutarimu pritarti posėdžio
darbotvarkei.
Zigmantas Aleksandravičius informavo, kad norės perskaityti pareiškimą (kopija
pridedama).
Dainius Bardauskas sakė, kad remiantis reglamento nuostatomis tai bus galima
padaryti prieš pertrauką, o jei pertraukos nebus baigus klausimų svarstymą posėdžio pabaigoje.
Klausė ar būtų pasiūlymų ir pageidavimų dėl darbotvarkės, ar jau galima ją tvirtinti bendru
sutarimu.
Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.
Dainius Bardauskas informavo, kad yra gautas Zigmo Paulausko raštas dėl
nusišalinimo, jis informuoja, kad nusišalina nuo 2 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo.
Skaistutės Paulauskienės raštas dėl nusišalinimo, ji informuoja, kad nusišalina nuo 2 pagrindinės
darbotvarkės klausimo svarstymo. Gautas Sauliaus Dugno raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja,
kad nusišalina nuo 3 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo. Gautas Dano Barono raštas dėl
nusišalinimo, jis informuoja, kad nusišalina nuo 8 pagrindinės darbotvarkės klausimų svarstymo,
taip pat gautas Algirdo Valiušio raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja, kad nusišalina nuo
papildomo klausimo svarstymo. Informavo, kad yra gautas Dano Barono raštas adresuotas merui ir
Tarybai, kuriame jis nurodo, kad atsistatydina iš Kupiškio rajono savivaldybės tarybos politikų
etikos komisijos nario pareigų.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus 2016
metų ataskaitai.
2. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos
projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį.
9. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Sveikatos
taku“.
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10. Dėl AB „Panevėžio energija“ 2016 metų faktinio investicijų įvykdymo ir 2017–
2018 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo.
11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo
Nr. TS-144 „Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.
TS-174 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo “ pakeitimo.
13. Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių komandiruotės.
1. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų
direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
Petras Remeikis pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad įstaigoje galėtų gyventi 28 vaikai, o ataskaitoje gruodžio 31
d. gyveno 41 vaikas, iš jų nuo 0 iki 2 metų net 6. Klausė direktoriaus kaip jis mano – ar nepažeidžia
vaikų namų vidaus tvarkos taisyklių taip stipriai viršijant limitą, ar vaikams ten pakanka vietos ir
užtikrinamas saugumas su esamų darbuotojų skaičiumi, ar turi įstaiga teisę priimti naujagimius, ar
sudaromos jiems sąlygoms ten normaliai gyventi ir vystytis, klausė kas duoda nurodymus priimti
tiek ir tokio amžiaus vaikų ir kas atsakytų, jei jiems kas nutiktų.
Petras Remeikis sakė, kad atsakytų įstaigos direktorius, o vaikai pristatomi Vaiko
teisių apsaugos tarnybos ir įstaigos vadovo niekas neklausia ar jis priims ar ne.
Vilija Morkūnaitė sakė, kad iš 5 nurodytų problemų – 3 kaltinančios vaikus, klausė
kiek kartų ir į kokias galinčias institucijai padėti institucijas kreiptasi ir kiek kartų, ir kokios
pagalbos sulaukta.
Petras Remeikis sakė, kad pagalbos buvo kreipiamasi į visas galimas institucijas,
tačiau pagalba būna vienadienė, arba jos visai nesulaukiama.
Bronislavas Rimkus klausė kas padaryta konkrečiai, kad nutraukti tokį globotinių
perteklinį priėmimą.
Petras Remeikis sakė, kad įstaigos vadovas to nesprendžia, tai nustato Taryba.
Leonas Apšega klausė administracijos direktoriaus kas daroma ir padaryta, kad
atsirastų laikinieji globėjai ir vaikų nebereikėtų vežti į vaikų globos namus.
Marius Mališauskas sakė, kad yra perkami butai, pradėta pirkimo procedūra, laukiama
pasiūlymų.
Dainius Bardauskas sakė, kad informacija plačiai skelbiama, vyksta mokymai, darbai
šia linkme vyksta.
Pasisakė Bronislavas Rimkus.
Pasisakė Leonas Apšega.
Pasisakė Vilija Morkūnaitė.
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Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių, 1 prieš, 3 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas nusišalino nuo 2 klausimo svarstymo.
2. SVARSTYTA. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą su pataisymais, prašė 3 sprendimo
punkte po žodžių ,,netekusiais galios“ įrašyti ,,nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.“ ir pridėti 4 punktą,
kuriame nurodoma, kad nuostatai įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.
Leonas Apšega klausė ar nuostatai yra naujai paruošti ar tik minimalūs pataisymai.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad nuostatai yra iš esmės pakeisti, nes atsiranda skyrius, jo
vykdomos programos ir panašiai.
Dainius Bardauskas klausė ar galima bendru sutarimu pritarti redakciniams
pataisymams.
Bendru sutarimu nutarta pritarti sprendimo projektui su redakciniai pataisymai.
Aurimas Martinka sakė, kas Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitetas pritarė
pateiktiems 2-4 klausimų sprendimo projektams su redakciniai pataisymais.
Dainius Bardauskas teikė balsavimui sprendimo projektą su redakciniais pataisymais.
Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių, 1 susilaikius, 2 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Saulius Dugnas nusišalino nuo 3 klausimo svarstymo.
3. SVARSTYTA. Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų
patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą su pataisymais, prašė 3 sprendimo
punkte po žodžių ,,netekusiais galios“ įrašyti ,,nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.“ ir pridėti 4 punktą,
kuriame nurodoma, kad nuostatai įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d., taip pat 8 nuostatų punkte pakeisti
adresą iš ,,Pergalės g. 4A“, į ,,Pergalės g. 8A“, nes tai susiję su adreso pakeitimu.
Dainius Bardauskas teikė balsavimui sprendimo projektą su redakciniais pataisymais.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius, 1 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4. SVARSTYTA. Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą su pataisymais, prašė 3 sprendimo
punkte po žodžių ,,netekusiais galios“ įrašyti ,,nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.“ ir pridėti 4 punktą,
kuriame nurodoma, kad nuostatai įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.
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Dainius Bardauskas teikė balsavimui sprendimo projektą su redakciniais pataisymais.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
Algirdas Gasiūnas prašė užskaityti jo balsą, kaip balsavus ,,už“, nes nebepasispaudžia
įrangos mygtukas.
Bendru sutarimu nutarta Algirdo Gasiūno balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo
socializacijos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulytė klausė ar tai nauji aprašai ar yra kažkas pasikeitę, klausė kada bus
skelbiami projektų konkursai.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad aprašai buvo patvirtinti administracijos direktoriaus,
tačiau Vyriausybės atstovei išreiškus pastabas, kad aprašus turi tvirtinti Taryba, aprašai teikiami
Tarybai tvirtinti. Sakė, kad paraiškos jau surinktos ir patvirtinus aprašą bus vertinamos.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Danas Baronas nusišalino nuo 8 klausimo svarstymo.
8. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą. Sakė, kad yra aptarta numatyti sutartyje,
jog veikla turi būti pradėta vykdyti per 1 metus.
Vilija Morkūnaitė klausė kokią veiklą planuojama vykdyti.
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Vida Vaitonienė sakė, kad prašyme yra nurodyta kokią veiklą planuojama vykdyti.
Bronislavas Rimkus klausė kodėl ši būsima veikla nenurodyta pareiškėjo prašyme,
nurodyta tik protokole.
Vida Vaitonienė sakė, kad 2016 spalio mėnesį pateiktame prašyme taip pat buvo
nurodyta kokia veikla bus vykdoma.
Zigmantas Aleksandravičius klausė ar yra paskaičiavimai kiek tam reikės pinigų.
Vida Vaitonienė sakė, kad bendruomenė vykdys veiklą tai jai ir reikia skaičiuoti.
Dainius Bardauskas sakė, kad Savivaldybei tai neturėtų kainuoti, Savivaldybė tik
leidžia nevyriausybinei organizacijai naudotis patalpomis.
Modestas Puišė klausė kiek bus įdarbinta žmonių.
Vida Vaitonienė sakė, kad iki 6.
Pasisakė Bronislavas Rimkus.
Pasisakė Saulius Dugnas.
Pasisakė Zigmantas Aleksandravičius.
Pasisakė Dainius Bardauskas.
Už sprendimo projektą balsavus 16 Tarybos narių, 2 prieš, 2 susilaikius, 1 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį
asociacijai „Sveikatos taku“.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 2 prieš sprendimo projektui
pritarta.
Algirdas Gasiūnas prašė balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“, nes pasispaudė ne tas
mygtukas.
Bendru sutarimu nutarta Algirdo Gasiūno balsą užskaityti kaip balsavus už.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVATSRYTA. AB „Panevėžio energija“ 2016 metų faktinio investicijų įvykdymo
ir 2017–2018 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kas mokės už granules ir už katilinės eksploataciją, kuri
nurodoma priedo 1.2 punkte.
Algimantas Sankauskas sakė, kad viską įrengs ir eksploatuos Panevėžio energija, o
gyventojai mokės tokia kaina, kaip moka visas Kupiškio miestas už kilovatvalandę.
Leonas Apšega klausė koks šio sprendimo motyvas.
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Algimantas Sankauskas sakė, kad tai protingumo kriterijaus, jei tinkle paliekama
daugiau nei nuperka namas – tai jau yra negerai ir reikia ieškoti problemos sprendimo būdų.
Leonas Apšega klausė, kas palaikys minimalią šilumą Kupiškyje, jei suges pagrindinė
katilinė.
Algimantas Sankauskas sakė, kad yra Simegos 2 katilinės ir avarijos atveju viena kitą
dengtų, bent jau minimaliai.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr. TS-144 „Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimas.
Stanislava Bartusevičienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SAVRSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d.
sprendimo Nr. TS-174 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo“
pakeitimas.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių, 1 prieš, 3 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Algirdas Valiušis nusišalino nuo papildomo klausimo svarstymo.
13. SVARSTYTA. Papildomas klausimas. Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės
tarybos narių komandiruotės.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą, sakė, kad įsivėlusi techninė klaida
data turėtų būti ,,2017 m. birželio 2-4 dienomis“.
Zigmantas Aleksandravičius klausė kodėl prašoma, jei iki šiol važiavo be leidimų.
Snieguolė Vairienė sakė, kad reglamente numatyta, jog jei kvietimas gautas iki
Tarybos posėdžio, tai būtina klausimą svarstyti Taryboje.
Bronislavas Rimkus klausė ar nėra galimybės vykti tik 2 taip taupant išlaidas.
Dainius Bardauskas sakė, kad tai yra oficiali delegacija ir reikia gerbti partnerius.
Vilija Morkūnaitė klausė kodėl delegacijos sudėtyje tik vyrai.
Dainius Bardauskas sakė, kad ateityje tai nesikartos.
Pasisakė Leonas Apšega.
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Lina Kaušakienė sakė, kad ji buvo kviečiama vykti kartu, tačiau dėl tiesioginio darbo
to padaryti neturinti galimybių.
Už pakeistą sprendimo projektą balsavus 15 Tarybos narių, 1 prieš, 2 susilaikius, 2
nebalsavus, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

