KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-05-11 Nr. TP-4
Kupiškis
Posėdis įvyko 2017 m. gegužės 11 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 22 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Leonas Apšega, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Lina
Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas Paulauskas, Skaistutė
Paulauskienė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Valentinas Beinoris, Algirdas Gasiūnas,
Modestas Puišė, Žilvinas Aukštikalnis, Algirdas Notkus Egidijus Černius, Virginijus Andrijauskas
ir Paulius Pranckūnas.
Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius į posėdį atvyko vėliau.
Tarybos nariai Vilija Morkūnaitė ir Zita Kaušakienė posėdyje nedalyvavo.
Dalyvavo: Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Urbanistikos ir
Ekologijos skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) Tomas Furmonavičius,
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Daiva Aleksandravičienė, 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, viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro
vadovas Povilas Vireliūnas, „Kupiškėnų mintys“ laikraščio korespondentė Jurgita Banionienė,
Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos l. e. p. direktorė Laima Kilkuvienė, Vyriausybės atstovė
Panevėžio apskrityje Kristina Nakutytė.
Dainius Bardauskas sakė, kad atvyks į posėdį AB Lietuvos pašto atstovai, kurie nori
pateikti informaciją apie planuojamus AB Lietuvos pašto pasikeitimus Kupiškio rajone Kupiškio
rajono tarybos nariams.
Į posėdį atvyko Vyriausybės atstovė.
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Dainius Bardauskas sakė, kad yra gautas Politinių kalinių ir tremtinių Atviras laiškas,
kurį bus norima aptarti.
Į posėdį atvyko Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius.
Dainius Bardauskas pristatė posėdžio darbotvarkę, pagrindinėje darbotvarkėje 21
klausimai ir 2 papildomi klausimai. Prašė į posėdžio įtraukti 3 papildomą klausimą, nes prašymas
gautas pasibaigus Tarybos sprendimų projektų pateikimo laikui, o sprendimą priimti prašoma
skubiai, nes norint dalyvauti kaip partneriams projekte reikia Tarybos pritarimo. Siūlė šį klausimą
įtraukti į posėdžio darbotvarkę bendru sutarimu.
Leonas Apšega teiravosi kodėl taip skubiai sušauktas Tarybos posėdis, lyg tai būtų
pusiau neeilinis.
Dainius Bardauskas paaiškino, kad posėdis skubiai sušauktas dėl klausimų, kurie buvo
svarstomi jau praėjusiame Tarybos posėdyje. Sakė, kad yra nustatyti terminai dėl mokyklų tinklo
optimizavimo. Paprašė Jurgitos Trifeldienės paaiškinti detaliau.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad suspėti reorganizuoti įstaigas iki rugpjūčio 31 d. ir
teisinius aspektus įvykdyti laiku buvo prašoma posėdį paankstinti.
Klausė ar būtų pasiūlymų ir pageidavimų dėl darbotvarkės, ar galima ją tvirtinti
bendru sutarimu.
Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.
Dainius Bardauskas informavo, kad yra gautas Zigmo Paulausko ir Skaistutės
Paulauskienės raštas dėl nusišalinimo, jie informuoja, kad nusišalina nuo 4 pagrindinės
darbotvarkės klausimo svarstymo. Gautas Modesto Puišės raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja,
kad nusišalina nuo 7 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo, taip pat gautas Algirdo Gasiūno
raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja, kad nusišalina nuo 4 ir 21 pagrindinės darbotvarkės
klausimų svarstymo, taip pat gautas Sauliaus Dugno raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja, kad
nusišalina nuo 3 pagrindinės darbotvarkės ir 2 papildomos darbotvarkės klausimų svarstymo, taip
pat gautas Valentino Beinorio raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja, kad nusišalina nuo 17
pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo.
Dainius Bardauskas siūlė Tarybos nariams atmesti bet kokius galimus nusišalinimus
nuo 16 ir 17 pagrindinės darbotvarkės klausimų svarstymo, nes tai, ko gero, liečia daugelį Tarybos
narių.
Bendru sutarimu nutarta atmesti bet kokius galimus nusišalinimus nuo 16 ir 17
pagrindinės darbotvarkės klausimų svarstymo.
Aurimas Martinka sakė, kad norės, grupės Tarybos narių vardu, perskaityti
pareiškimą.
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Dainius Bardauskas sakė, kad bus suteikta galimybė tai padaryti prieš pertrauką, o jei
pertraukos nebus, tada posėdžio pabaigoje.
DARBOTVARKĖ:
1.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų pareigybių vienetų

skaičiaus patvirtinimo.
2.

Dėl Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo

prijungimo būdu prie Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos sąlygų aprašo patvirtinimo.
3.

Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo

prijungimo būdu prie Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos sąlygų aprašo
patvirtinimo.
4.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo.
5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų sąrašo

6.

Dėl Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto

patvirtinimo.
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.
7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto

organizacijų veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8.

Dėl Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

9.

Dėl savivaldybės būsto nuomos.

10. Dėl leidimo savivaldybės būstą nuomotis kaip socialinį būstą.
11. Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip Savivaldybės būstą rinkos kaina.
12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. TS-331 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto
ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo
dalies, sąrašo patvirtinimo.
15. 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.
16. Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
17. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams.
18. 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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19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių
patvirtinimo.
20. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.
21. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016
metų veiklos ataskaitai.
22. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų
prioritetinės eilės patvirtinimo.
23. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo
Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo
teise.
24. 3 papildomas klausimas. Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis.
Klausimas aptarimui. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio
skyriaus tarybos ,,Atviras laiškas“.
1. SVARSTYTA. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų pareigybių
vienetų skaičiaus patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar nėra galimybės bent didžiosiose mokyklose įsteigti
psichologo etatų.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje ir Kupiškio
Povilo Matulionio progimnazijoje dirba psichologai, Subačiaus gimnazijoje yra 0,5 etato
psichologo pareigybės ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje yra 0,25 etato psichologo
pareigybės, bet šiuo metu darbuotoja, kuri dirbo šiose abiejose mokyklose yra išėjusi iš darbo ir
ieškoma specialisto.
Leonas Apšega sakė, kad gal tada žmonės blogai dirba, kam steigiamas dar papildomas
etatas.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad funkcijos dubliuojamos nebus, ten kur yra psichologai
specialistas nesilankys.
Gaila Matulytė klausė ar yra strategija kaip surasti specialistą, nes tokių specialistų
surasti sekasi rajone sunkiai.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad žingsniai daromi, yra ieškoma jaunų specialistų, kurie
mato galimybę atvykti į Kupiškį ir dirbti.
Dainius Bardauskas sakė, kad tai yra ne vien Kupiškio rajono problema, tai yra tų
savivaldybių, kurios nutolę nuo didesnių miestų, didmiesčių.
Žilvinas Aukštikalnis klausė, ką veikia mokytojai, ar nėra viena iš funkcijų bendrauti
su vaikais.
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Jurgita Trifeldienė sakė, kad atsiranda atvejų, kada prireikia ir psichologo.
Bronislavas Rimkus sakė, kad sukelia didelę nuostabą kada teigiama, kad Kupiškio
rajono mokiniams ir mokytojams reikalinga psichologo pagalba. Kyla klausimas, ką veikia
mokytojas, juk jo pareiga padėti mokiniui.
Leonas Apšega sakė, kad psichologai atsirado dabartiniame etape, kada mokinys turi
tik teises, o nebeturi jokių pareigų. Sakė, kad nuvertintas mokytojo prestižas, jis nieko negali
padaryti, o vaikai daro ką nori – numeta knygą, išeina kada nori, nutrina užduotis nuo lentos ir
panašiai.
Valentinas Beinoris sakė, kad dabar tokie laikai, kada visai visuomenei reikalinga
psichologo pagalba, net ir pačiai Tarybai, siūlė balsuoti ir pritarti.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2.

SVARSTYTA.

Kupiškio

r.

Adomynės

mokyklos-daugiafunkcio

centro

reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos sąlygų
aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė eina kalbos, kad po šia priedanga bus tvarkomi kadriniai reikalai.
Kalbama, kad bus keičiami darbuotojai, atleidžiami ir panašiai, prašė patvirtinti arba paneigti šią
informaciją.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad sujungus mokyklas darbuotojų etatų nepamažės.
Leonas Apšega klausė ar bus atleidžiami šių mokyklų darbuotojai iš darbo ryšium su
šiuo projektu.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad darbuotojai atleidžiami nebus, nebent kažką įtakos
demografinė situacija.
Aurimas Martinka sakė, kad neliks ūkvedžių tikrai, kad kai kurie ūkiniai darbuotojai
ko gero liks be darbo, o kiti gandai tikrai laužti iš piršto.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Saulius Dugnas nusišalino nuo 3 klausimo svarstymo.
3.

SVARSTYTA.

Kupiškio

r.

Antašavos

mokyklos-daugiafunkcio

centro

reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos sąlygų
aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 susilaikius, 1 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė, Zigmas Paulauskas ir Algirdas Gasiūnas nusišalino nuo 4
klausimo svarstymo.
4. SVARSTYTA. Kupiškio Kupos pradinės mokyklos reorganizavimo prijungimo
būdu prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 susilaikius, 3 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
5. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų patalpų nuomos
kainų sąrašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad dabar madinga viską apmokestinti. Klausė ar šios sąlygos
galios Juodpėnų ir Virbališkių sporto salėms.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad Judpėnams taikomi Kūno kultūros ir sporto centro
įkainiai, jie ją ir nuomoja, o Virbališkiuose esančiai salei bus taikomos šios nuostatos jei Taryba
joms pritars.
Valentinas Beinoris sakė, kad jis su Leonu Apšega liko 2 paskutiniai tikrieji
konservatoriai, kurie nepritaria tokiems dalykams. Klausė, jei jis norės su draugais pažaisti tai turės
mokėti ir klausė kas nuomos kompiuterių klases.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad jei privačiai norės žaisti – tada reikės mokėti.
Kompiuterines klase norės nuomotis tie, kurie nori vykdyti mokymus kompiuterinėse klasėse.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad apmokestiname tuos kaimo žmones tiek, kiek
jau begalime. Tada bus vėl tokia situacija ir problema, kad žmonės žudosi, nes nebėra kaip kitaip
gyventi.
Aurimas Martinka sakė, kad aprašas leidžia reglamentuoti patalpų nuomą ir sulygina
nuomos sąlygas.
Lina Kaušakienė sakė, kad pilnai pritaria pateiktam projektui nes mano, kad reikia
vieningų įkainių.
Pasisakė Valentinas Beinoris.
Pasisakė Zigmantas Aleksandravičius.
Pasisakė Aurimas Martinka.
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Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių, 2 prieš, 3 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo savivaldybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad nėra aišku iš kur komisija ims pinigus, kuriuos skirtis.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad lėšos spaudiniams numatytos patvirtintame Savivaldybės
biudžete.
Leonas Apšega sakė, kad reikia daugiau leidinių išleisti apie Kupiškį – trumpų, aiškių
ir informatyvių.
Dainius Bardauskas sakė, kad Turizmo verslo ir informacijos centras leidinių yra
išleidęs ir jais prekiauja – leidiniai įvairių kalbų.
Aurimas Martinka paantrino Dainiui Bardauskui ir sakė, kad Turizmo, verslo ir
informacijos centre tikrai yra leidinių, tik reikia pasidomėti.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė 6-7
klausimų sprendimų projektams.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 susilaikius, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Modestas Puišė nusišalino nuo 7 klausimo svarstymo.
7. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės sporto klubų ir kitų nevyriausybinių
sporto organizacijų veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 1 nusišalinus, 1 susilaikius, 2
nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
Algirdas Notkus prašė balsą užskaityti kaip balsavus už.
Bendru sutarimu nutarta Algirdo Notkaus balsą užskaityti kaip balsavus už.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
8. SVARSTYTA. Tarybos sprendimų pripažinimas netekusiais galios.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė ar ši programa atsirado ryšium su mokinių maitinimo
centralizavimu.
Reda Totorienė sakė, kad 2013 metais ši iniciatyva buvo pasiūlyta Tarybos narių, bet
tai tikrai nieko bendro neturi su mokinių maitinimu.
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Kristina Nakutytė sakė, kad administracijos direktorius finansavimo tvarkos tvirtinti
negalės, tai turės padaryti Taryba.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 susilaikius sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto nuoma.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris teiravosi kiek Savivaldybėje yra tokių laisvų butų, kaip žmonės
gali apie juos sužinoti, kaip jie suteikiami.
Vida Vaitonienė sakė, kad Savivaldybėje šiuo metu yra 1 laisvas butas, butai
išnuomojami Tarybos sprendimu.
Leonas Apšega klausė Simonos išsilavinimo ir specialybės.
Dainius Bardauskas sakė, kad turi aukštąjį ekonominį buhalterinį išsilavinimą.
Leonas Apšega sakė, kad rajone lygtai nebėra darbuotojų ir ypač buhalterių. Viešai
prašė tų, kas galėjo dirbti šiose pareigose skambinti ir parašyti jam asmeniškai.
Dainius Bardauskas sakė, kad norėti ir galėti yra du skirtingi dalykai.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad neigiama praktika kviestis iš kitų rajonų
tęsiasi. Sakė, kad nemano, jog žmogus, kuris eina į tokias pareigas, yra vargšas ir negali susimokėti
už buto nuomą.
Dainius Bardauskas sakė, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi tokią teisę ir šis asmuo
tokia teise pasinaudojo.
Leonas Apšega sakė, kad situacija yra kitokia, kai yra renkamasi iš vieno. Prašė po
posėdžio pateikti Tarybos sprendimą, kuriama yra nurodyta kokioms specialybėms yra suteikiami
tarnybiniai būstai.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad visi Kupiškio krašto žmonės, kurie nori dirbti
tegu prašo suteikti butą, nes yra tokia teisė.
Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių, 1 prieš, 4 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVATSRYTA. Leidimas savivaldybės būstą nuomotis kaip socialinį būstą.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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11. SVARSTYTA. Leidimas socialinį būstą nuomotis kaip Savivaldybės būstą rinkos
kaina.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SAVRSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kaip būtų buvę, jei nebūtų kitų klausimų – ar būtų šaukiamas
Tarybos posėdis dėl 1 klausimo ir 7 eurų.
Kristina Nakutytė sakė, Kad Taryba privalo tokius klausimus svarstyti, nes biblioteka
yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Dainius Bardauskas sakė, kad būtų gerai, jei atsirastų galimybė apklausti raštu ir
padaryti apklausiamąjį posėdį.
Kristina Nakutytė sakė, kad posėdžiai yra vieši ir visi turi teisę susipažinti su
pateiktais projektais.
Valentinas Beinoris sakė, kad reikia prabalsuoti, jog nepriimame.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad kai tokia situacija, tai taip ir dauginasi
valdininkai, siūlė nepriimti šios knygos, o jis pats nupirks ir padovanos bibliotekai šią knygą.
Aurimas Martinka sakė, kad yra neetiška abejoti Lietuvos Respublikos įstatymais, tai
yra rutininis klausimas, o mes tam kad save parodyti sugaišome pusė valandos.
Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių, 4 prieš, 1 susilaikius, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d.
sprendimo Nr. TS-331 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Dainius Bardauskas prašė Tarybos narių bendru sutarimu leisti išbraukti 21 eilutę ir ja
nepapildyti Tarybos sprendimo, papildyti tik 20 eilute.
Valentinas Beinoris prašė paaiškinti kodėl to reikia.
Dainius Bardauskas sakė, kad turi rimtą paraišką dėl patalpų perdavimo panaudai.
Valentinas Beinoris klausė ar keisis paskirtis.
Dainius Bardauskas sakė, kad liks paskirtis – gamyba-prekyba.
Bendru sutarimu nutarta papildyti tik 20 eilute.
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Už pakeistą sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės
būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. 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 Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas priminė, kad atmestas bet koks galimas nusišalinimas nuo 16-17
klausimų svarstymo.
16. SVARSTYTA. 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
17. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų nustatymas 2018 metams.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. 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.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros
taisyklių patvirtinimas.
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Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris prašė pakomentuoti terminą ,,priskirta teritorija“. Klausė, ar dabar
kiekvienai parduotuvei ar gyvenamajam namui priskiriamas priešais esantis šaligatvis, ar šaligatvis
esantis tarp namo ir gatvės, ar tai bus bendro naudojimo teritorija, ar visi privalės tą teritoriją
tvarkyti.
Jovita Bakanaitė sakė, kad yra ir kita sąvoka ,,Faktiškai naudojama teritorija“, sakė
labai konkrečiai apibrėžta, jog 15 metrų atstumu nuo pastatų, jei tai nebus bendro naudojimo
teritorija, visi privalės prižiūrėti.
Valentinas Beinoris sakė, kad į klausimą yra neatsakyti, klausė ar yra juridiniai aktai
kur būtų priskirta pareiga valyti teritoriją priešais namus ar parduotuves.
Jovita Bakanaitė sakė, kad faktiškai naudojama yra už priskirtos teritorijos.
Valentinas Beinoris sakė, kad faktiškai naudoti šaligatvį gali ir pusė rajono gyventojų.
Dainius Bardauskas sakė, kad visi turi teisę teikti ir siūlyti pakeitimus ar
patikslinimus.
Jovita Bakanaitė sakė, kad rengiant taisykles yra atsižvelgta į kitų savivaldybių
praktiką.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos
komiteto vardu ir savo vardu siūlo 5.3 papunktyje prirašyti ,,suderinta su pastatų savininkais“, 31
punkte išbraukti žodžius ,,per paskutinius 3 metus“.
Jovita Bakanaitė sakė, kad yra remtasi Aplinkos apsaugos ministro įsakymų
nuostatomis.
Žilvinas Aukštikalnis sakė, kad yra toks įstatymas, kaip Administracinės naštos
mažinimas.
Dainius Bardauskas klausė, ar galima bendru sutarimu pakeisti 31 punktą išbraukiant
žodžius ,,per paskutinius 3 metus“.
Paulius Pranckūnas klausė kas bus tada, jei pateiks čekį už prieš 10 metų išvežtas
nuotekas.
Kristina Nakutytė sakė, kad reikia priimti aiškiai, kaip yra ministro įsakyme.
Dainius Bardauskas klausė Jovitos Bakanaitės ar yra žodžiai Ministro įsakyme ,,per 3
metus“, ar nėra.
Jovita Bakanaitė sakė, kad yra tik tai, kad turi pateikti.
Valentinas Beinoris sakė, kad nėra būtina to įrašyti, esmė eina ne apie tvarką, o apie
popierius.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad abejoja pranešėjos žodžiu, nes ne pirmas kartas kai
ji pasako vienaip, o gaunasi kitaip. Klausė kas bus jeigu žmogus 3 metus negyvena.
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Augenijus Cesevičius sakė, kad siūlo tuos žodžius išmesti ir viskas bus gerai, o tokius
dalykus reikia išdiskutuoti komitetuose.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad pakelėse daug šiukšlių ir nėra aišku nuo ko tai
priklauso, abejoja ar šis popierėlis padės šią problemą spręsti.
Dainius Bardauskas nutraukė diskusiją. Sakė, kad yra gautas siūlymas dėl 31 punkto
keitimo išbraukiant ,,per paskutinius 3 metus“ ir 5.3 papunkčio pakeitimo įrašant ,,suderinta su
pastatų savininkais ar nuomininkais“.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad nėra blogai, kad būtų suderinta su gyventojais, nėra
kur skubėti.
Žilvinas Aukštikalnis sakė, kad reikia įrašyti ,,suderinta su pastatų savininkais,
naudotojais ir pastatų administratoriais“.
Aurimas Martinka sakė, kad jeigu komitetas turi pataisų – tai jas turi teikti raštu ir
konkrečiai suformuluotas, siūlė neleisti teikti pataisų, o jas teikti kitam Tarybos posėdžiui raštu.
Leonas Apšega sakė, kad komitetas turi teikti formuluotę konkrečią.
Valentinas Beinoris sakė, kad konkreti formuluotė buvo pateikta ir ją reikia tik
pakartoti.
Dainius Bardauskas sakė, kad buvo tokia formuluotė 5.3 papunkčio papildymas
įrašant ,,suderinta su savininkais“, teikė balsavimui kas už pasiūlymą balsuoja taip, kas už tai, kad
liktų kaip projekte balsuoja ,,ne“.
Už pasiūlymą balsavus 6 Tarybos nariams, 16 prieš, 1 susilaikius pasiūlymas
atmestas.
Valentinas Beinoris sakė, kad galima kalbėti toliau apie visus likusius punktus, nes
balsavome tik už 5.3 papunktį. Sakė, kad pamatėme, kaip Savivaldybė permeta savo rūpesčius
gyventojams.
Dainius Bardauskas sakė, kad pasisakymai jau buvo, mes jau balsavimo stadijoje.
Valentinas Beinoris sakė, kad pažeidžiami demokratijos principai, kada neleidžiama
Tarybos nariui pasisakyti. Prašė Vyriausybės atstovės pakomentuoti tokią situaciją, kada
neleidžiama pasisakyti.
Kristina Nakutytė sakė, kad meras yra posėdžio pirmininkas ir reikia elgtis taip, kaip
numatyta reglamente.
Valentinas Beinoris paliko posėdį.
Dainius Bardauskas teikė balsavimui 31 punkto pakeitimą išbraukiant ,,per
paskutinius 3 metus“.
Už pasiūlymą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus pasiūlymui pritarta.
Dainius Bardauskas teikė visą sprendimo projektą su pakeistu 31 punktu balsavimui.
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Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 2 susilaikius, 2 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad priklauso 20 minučių pertrauka pagal reglamentą,
klausė ar daryti pertrauką.
Bendru sutarimu nutarta pertraukos nedaryti.
20. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kada šitą darbą galutinai užbaigsime, kad visi galėtų rajone
naudotis navigacija.
Dainius Bardauskas sakė, kad darbas pradėtas ir bus užbaigtas.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Algirdas Gasiūnas nusišalino nuo 21 klausimo svarstymo.
21. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.
Vilma Mažeikienė pristatė sprendimo projektą.
Modestas Puišė klausė ar nereikia 2 etato Kontrolės ir audito tarnybai nes atsirastų
galimybė daugiau įstaigų patikrinti.
Vilma Mažeikienė sakė, kad Valstybės kontrolė konstatuoja, kad vienas žmogus nėra
pajėgus vykdyti visas funkcijas ir kad tai yra didžiausia silpnybė.
Modestas Puišė klausė mero ar nėra planuojama šioje tarnyboje įsteigti antro etato.
Dainius Bardauskas sakė, kad planavimas visada yra tam tikra siekiamybė.
Leonas Apšega sakė, kad 15 puslapyje 10 punktas yra įpareigojimas administracijos
direktoriui. Klausė ar teisėtai veikia Kultūros centro pastatas.
Vilma Mažeikienė sakė, kad atsižvelgiant į apskaitos reikalavimus nebaigta statyba
turi būti įtraukta į apskaitą, nėra sutvarkytas pastato vertės klausimas, nėra skaičiuojamas
nusidėvėjimas.
Leonas Apšega klausė kas turi visa tai sutvarkyti ir kas neštų atsakomybę už tai, jei
kas nors nutiktų.
Vilma Mažeikienė sakė, kad administracijos direktorius yra valdančioji institucija,
todėl jam tokia yra rekomendacija.
Saulius Dugnas klausė, ar pagal LR Darbo kodekso 154 ir 155 punktus buvo galima
mokėti priedus už budėjimą.
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Vilma Mažeikienė sakė, kad tai turi žiūrėti ir tikrinti Valdyba, jei Valdyba nesiima
veiksmų, tada jau Tarybos reikalas imtis priemonių.
Aurimas Martinka sakė, kad Kultūros centro renovacija buvo vykdoma pagal VIP
lėšas, o Savivaldybė neskyrė savo įsipareigotų lėšų, todėl tokia situacija ir gavosi. Viskas bus
sutvarkyta kai bus baigta Savivaldybės prisidėjimas prie projekto ir projektas užbaigtas iki galo.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad reikia apskaityti nebaigtą statybą, o Vietinio ūkio,
architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui.
Bronislavas Rimkus sakė, kad svarstomas ypatingos svarbos klausimas, tik gaila, kad
svarstoma 2016 m. padėtis rajone. Sakė, kad jau daug kas neaktualu, daug kas pasenę. Sakė, kad jei
ir toliau dirbs 1 kontrolierė tokių darbų apimtyje – bus sudėtinga situacija viską patikrinti. Sakė,
reikia, kad būtų skirtas finansavimas antros pareigybės išlaikymui. Ekonomikos finansų ir biudžeto
komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui.
Modestas Puišė sakė, kad trūksta asmeninės atsakomybės.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 nusišalinus, 2 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Asfaltuotinų žvyrkelių
ruožų prioritetinės eilės patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 4 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Saulius Dugnas nusišalino nuo 23 (2 papildomos darbotvarkės) klausimo svarstymo.
23. SVARSTYTA. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Mokyklinio autobuso
perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 3 nebalsavus, 1 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. 3 papildomos darbotvarkės klausimas. Dėl pritarimo dalyvauti
projekte partnerio teisėmis.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Klausimas aptarimui. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio
skyriaus tarybos ,,Atviras laiškas“.
Dainius Bardauskas perskaitė laiško turinį (pridedama). Sakė, kad pasitinkant
Lietuvos atkūrimo šimtmetį reikia sprendimą priimti.
Modestas Puišė klausė kiek tokių gatvių yra.
Dainius Bardauskas sakė, kad 2 gatvės ir dėl trečios abejojama.
Algirdas Gasiūnas klausė ar nebūtų galimybės žmonėms padengti gatvių keitimo
išlaidos.
Dainius Bardauskas sakė, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kiek kainuoja pilietiškumas,
patriotizmas.
Bronislavas Rimkus sakė, kad žmonės ne prieš pavadinimo pakeitimą, tačiau su jais
kalbėti reikia eiti pasiruošus, kad nekiltų nesusipratimų.
Dainius Bardauskas sakė, kad kalbama apie Pajarskio, B. Žekonio ir galimai L. Giros
gatvių keitimą.
Dainius Bardauskas suteikė žodį Aurimui Martinkai.
Aurimas Martinka perskaitė pareiškimą Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos
komisijai.
Leonas Apšega sakė manantis, kad reikia jam gal atsistatydinti iš Politikų etikos
komisijos pirmininko pareigų, nes objektyviai svarstyti klausimų neišeina. Sakė galėtų dirbti, jei
būtų galima pasamdyti teisininką, kuris būtų neutralus ir kuris išaiškintų ar priimami sprendimai yra
teisingi.
Dainius Bardauskas suteikė žodį AB Lietuvos pašto tinklo direktorei Ingai
Dundulienei.
Inga Dundulienė pristatė AB Lietuvos pašto planuojamą tinklo pertvarką Kupiškio
rajone.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

