KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-04-27 Nr. TP-3
Kupiškis
Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 13.30 val.
Posėdžio pirmininkas meras Dainius Bardauskas.
Posėdžio sekretorė Kanceliarijos skyriaus vedėja Ingrida Bernatavičienė.
Dainius Bardauskas paprašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 23 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Zigmantas Aleksandravičius,
Leonas Apšega, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Dalia Dyrienė, Saulius Dugnas, Lina
Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė, Zigmas
Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Valentinas Beinoris,
Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Vilija Morkūnaitė, Žilvinas Aukštikalnis, Algirdas Notkus ir
Paulius Pranckūnas.
Tarybos nariai Egidijus Černius ir Virginijus Andrijauskas posėdyje nedalyvavo.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė,
Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis, Urbanistikos ir
Ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė Daiva Aleksandravičienė, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė,
Kanceliarijos skyriaus specialistės Stasė Krestovienė ir Indrė Aleknaitė, Alizavos seniūnijos
seniūnė Raminta Ribokaitė, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Šimonių seniūnijos
seniūnas Žydrūnas Vanagas, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, 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 Banguolė Aleknienė-Andrijauskė, uždarosios akcinės bendrovės
„Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė, Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva
Šakickienė, Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktorė Laimutė Šližauskienė, Kupiškio r.
švietimo pagalbos tarnybos l. e. p. direktorė Laima Kilkuvienė, Kupiškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė
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Violeta Aleknienė, Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė, Kupiškio rajono
savivaldybės kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo
informacijos centro l. e. direktoriaus pareigas Vaida Laučinavičė, Uždarosios akcinės bendrovės
„Kupiškio autobusų parkas“ direktorius Virgilijus Braknys, Laikinai einantis UAB „Kupiškio
vandenys“ direktoriaus pareigas Vidas Zulonas, Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio
komunalininkas“ direktorius Rimantas Adomauskas, Kupiškio rajono savivaldybė priešgaisrinės
tarnybos direktorius Algirdas Bočiulis, Kupiškio socialinių paslaugų centro l. e. p. direktorė Daiva
Kytrienė, VšĮ Kupiškio ligoninės direktorė Roma Ramanauskienė, VšĮ Kupiškio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro direktorė Dovilė Kulbokienė, Savivaldybės administracijos specialistė
Dovilė Šukytė, Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė
Šapokaitė.
Dainius Bardauskas pristatė posėdžio darbotvarkę, pagrindinėje darbotvarkėje 44
klausimai ir 1 papildomas klausimas. Klausė ar būtų pasiūlymų ar pageidavimų dėl darbotvarkės.
Valentinas Beinoris informavo, kad nori pateikti paklausimą.
Vilija Morkūnaitė informavo, kad nusišalins nuo 8 pagrindinės darbotvarkės klausimo
svarstymo.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad nori perskaityti pareiškimą.
Dainius Bardauskas paklausė ar gali Tarybos nariai bendru sutarimu pritarti posėdžio
darbotvarkei: 44 pagrindinės darbotvarkės ir 1 papildomam klausimui.
Bendru sutarimu pritarta 44 pagrindinės darbotvarkės ir 1 papildomo klausimo
įtraukimui į posėdžio darbotvarkę.
Dainius Bardauskas informavo, kad nusišalins nuo pagrindinės darbotvarkės 17, 18,
33, 36, 37 klausimų svarstymo, nes žmona dirba Šimonių ambulatorijoje. Sakė, kad yra gautas
Valentino Beinoriaus raštas, kur jis informuoja, kad nusišalina nuo 2 ir 12 pagrindinės darbotvarkės
klausimų svarstymo, paklausė motyvų, nes motyvai rašte nebuvo nurodyti.
Valentinas Beinoris sakė, kad Meno mokykloje mokosi anūkė, o žmona turi verslo
ryšių su UAB Kupiškio komunalininku.
Dainius Bardauskas sakė, kad yra gautas Zigmo Paulausko ir Skaistutės Paulauskienės
raštas dėl nusišalinimo, jie informuoja, kad nusišalina nuo 3, 21 ir 27 pagrindinės darbotvarkės
klausimų svarstymo. Sakė, kad gautas Modesto Puišės raštas dėl nusišalinimo, jis informavo, kad
nusišalina nuo 3 pagrindinės darbotvarkės klausimo svarstymo, taip pat gautas Algirdo Gasiūno
raštas dėl nusišalinimo, jis informuoja, kad nusišalina nuo 1 ir 12 pagrindinės darbotvarkės
klausimų svarstymo.
Paulius Pranckūnas sakė, kad nusišalina nuo 17, 18, 33, 34, 35, 36, 37 klausimų
svarstymo, nes mama dirba Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre.
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DARBOTVARKĖ:
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio

1.

vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.
2.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

3.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų

veiklos ataskaitai.
4.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2016 metų veiklos

5.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2016

ataskaitai.
metų veiklos ataskaitai.
6.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2016 metų veiklos

7.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2016 metų

ataskaitai.

veiklos ataskaitai.
9.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos

centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“
direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
11. Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“
direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
14. Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų
ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitai.
16. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių
patvirtinimo ir Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų kiekybinių, kokybinių veiklos
vertinimo rodiklių nustatymo.
17. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros
centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
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18. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir Kiekybinių, kokybinių
veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.
19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
20. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos
plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitai.
21. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.
22. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą šeimoms tvarkos
aprašo patvirtinimo.
24. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
25. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
26. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
27. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
28. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
30. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio teritorinei
ligonių kasai.
31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.
32. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2016
metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
33. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ir Viešosios įstaigos Kupiškio rajono
savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių
patvirtinimo.
34. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo.
35. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos
kintamosios dalies dydžio nustatymo.
36. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro išlaidų normatyvų.
37. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.
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38. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.
TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
39. Dėl ilgalaikės paskolos.
40. Dėl Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo.
42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos
programos patvirtinimo.
43. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016
metų veiklos ataskaitai.
44. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.
45. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės
keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti.
Algirdas Gasiūnas nusišalino nuo 1 klausimo svarstymo.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ darbo organizavimas vasaros laikotarpiu.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Valentinas Beinoris nusišalino nuo 2 klausimo svarstymo.
2. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitai.
Daiva Šakickienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad mokinių pažangumo vidurkis mokykloje 9 balai. Klausė ar
labai mokytojai geri ar mokiniai labai geri, kad toks aukštas pažangumo vidurkis.
Daiva Šakickienė sakė, kad mokyklą lanko motyvuoti ir gabūs mokiniai, todėl
pasiekimai džiugina.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė, Zigmas Paulauskas ir Modestas Puišė nusišalino nuo 3
klausimo svarstymo.
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3. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
Laimutė Šližauskienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad kiek žino, pagrindinio pastato šildymas yra elektra, o
sąnaudos vandeniui tiek šaltam, tiek karštam yra nulinės, klausė kodėl taip yra.
Laimutė Šližauskienė sakė, kad viskas mokama iš komunalinių išlaidų eilutės.
Danas Baronas klausė kas pirkta iš lėšų, skirtų kitoms prekėms, nes išleista nemaža
suma.
Laimutė Šližauskienė sakė, kad buvo įsigyti barjerai, stadiono atnaujinimui kėdutės,
plokštės, įsigyti sportiniai prizai.
Saulius Dugnas klausė ar yra galimybė apšviesti krepšinio aikštelę, nes dabar vaikai
žaidžia pasišviesdami telefonais.
Laimutė Šližauskienė sakė, kad šviestuvai yra ir jie veikia, bus pasirūpinta, kad
šviestuvai vakare būtų įjungiami.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 3 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
4. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
Laima Kilkuvienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Zita Kaušakienė nusišalino nuo 5 klausimo svarstymo.
5. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Algirdas Venckus pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar nėra galimybių greičiau baigti renovaciją ir prašyti greičiau
skirti pinigus renovacijos užbaigimui.
Dainius Bardauskas sakė, kad šiais klausimai yra dirbama, susitinkama su atsakingais
asmenimis, tačiau prašoma Savivaldybės prisidėti 1 prie 1.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
6. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
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Violeta Aleknienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė, kaip veikia Uoginių amatų centras ir ar neplanuojama
Šleivytės paveikslų galerijos kur nors perkalti.
Violeta Aleknienė sakė, kad Uoginių amatų centras veikia, 2016 metais jame
apsilankė 2004 asmenys, ten dirba asmenys įsigiję verslo liudijimus. Kalbant apie Šleivytės
muziejų sakė, kad ieškoma būtų renovacijai, tačiau kol kas nėra aiškios strategijos.
Leonas Apšega išsakė pastabą dėl ataskaitos gramatinių ir stiliaus klaidų.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
7. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio jaunimo centro vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitai.
Edita Vaitiekūnienė pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulytė sakė, kad galima pasidžiaugi, jog ataskaita pateikta išsamesnė nei
praėjusiais metais. Klausė apie iššūkius praėjusiais metais, sakė, kad veikloje pasigenda tarptautinio
bendradarbiavimo.
Edita Vaitiekūnienė sakė, kad buvo ir naujų projektų 2016 metais, ne tik
įgyvendinami senieji. Pabrėžė, kad 2016 m. Jaunimo centro prioritetas buvo pritraukti kuo didesnį
lankytojų skaičių ir tai įgyvendinti pavyko sėkmingai. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą
sakė, kad planuojama 2017 m. teikti paraišką ERASMUS+ projektinėms lėšoms gauti.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Vilija Morkūnaitė nusišalino nuo 8 klausimo svarstymo.
8. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
Jolita Janušonienė pristatė sprendimo projektą.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad paklausus kaip paskirstomi pinigai renginiams
gavo atsakymą, kad negali teikti tokios informacijos. Klausė, kas pasirašo tokias sutartis.
Jolita Janušonienė sakė, kad autorinėse sutartyse yra nuostatos, jog viešai skelbti
honorarų dydžių negalima.
Gaila Matulytė klausė kokios priežastys lėmė, kad išaugo asmenų, dalyvaujančių
kolektyvuose skaičius.
Jolita Janušonienė sakė, kad dalyvių kolektyvuose daug nepadaugėjo, tačiau džiugu,
kad dalyvaujančių kultūrinėje veikloje asmenų skaičius didėja.
Gaila Matulytė klausė, kokios priežastys lėmė, kad 90 procentų sumažėjo valstybės
finansavimas, kodėl nebėra lėšų iš fondų.
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Jolita Janušonienė sakė, kad valstybės lėšas daugiausiai sudarydavo lėšos atlyginimų
kėlimui. Sakė, kad buvo finansuota mažiau projektų, tačiau išaugo paramos lėšos, pačių surinktų
įmokų suma.
Zigmantas Aleksandravičius klausė kiek kainuoja per metus reklama rajono
laikraštyje.
Jolita Janušonienė sakė, kad yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir ne mokama, o
skiriama tam tikras skaičius kvietimų į renginius.
Bronislavas Rimkus sakė, kad pasirašydama tokias autorines sutartis direktorė elgiasi
netinkamai ir susidaro įspūdis, kad sudaromos galimybės bet kokiam nesąžiningumui, korupcijai.
Sakė, kad reikia pritraukti tokius paslaugų teikėjus, kurie nebijo viešai skelbti informacijos.
Leonas Apšega sakė, kad kaip Antikorupcijos komisijos pirmininkas pasvarstys, ar
neverta komisijai susidomėti šiuo klausimu.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 prieš, 1 susilaikius, 1 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
9. SVARSTYTA. Pritarimas Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo
informacijos centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Vaida Laučinavičė pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulėtė klausė kokie iššūkiai buvo 2016 metais kai centre liko tik 2
darbuotojai, teiravosi kaip sekasi vykdyti veiklas.
Vaida Laučinavičė sakė, kad veikla nėra nutrūkusi, veikla vyksta ir gana sėkmingai.
Leonas Apšega klausė ar yra galimybė teikti gido paslaugas.
Vaida Laučinavičė sakė, kad gido paslaugos yra teikiamos, esant poreikiui užsienio
kalba taip pat.
Žilvinas Aukštikalnis klausė ar 2016 metais gausesnis užsieniečių apsilankymas
Kupiškio rajone yra atsitiktinis ar siejasi su renginiais.
Vaida Laučinavičė sakė, kad visada viskas siejasi, didelį įdirbį daro lankymasis
parodose.
Modestas Puišė klausė kada Centras turės direktorių.
Dainius Bardauskas sakė, kad yra planuojama gal keisti net pačios įstaigos struktūrą,
tačiau apie tai kalbėti dar anksti, reikia viską gerai apgalvoti ir priimti optimaliausią sprendimą
kartu.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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10. SVATSRYTA. Pritarimas Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų
parkas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
Virgilijus Braknys pristatė sprendimo projektą.
Zigmas Paulauskas klausė kurių gamybos metų buvo autobusai kurie 2016 metais
nurašyti ir kaip planuojama atnaujinti autobusų parką.
Virgilijus Braknys sakė, kad vienas buvo 1984 metų gamybos, kitas 1989 metų
gamybos.
Zigmantas Aleksandravičius klausė ar vairuotojų kontrolei yra samdoma įmonė.
Virgilijus Braknys sakė, kad taip, kontrolei įmonė samdoma.
Zigmantas

Aleksandravičius

klausė

ar

taip

ūkininkaujant

įmanoma

dirbti

nenuostolingai.
Virgilijus Braknys sakė, kad kontrolė yra būtina, tokia praktika taikoma daugelyje
autobusų parkų.
Valentinas Beinoris klausė kokia suma sumokama įmonei ir už kokią sumą
išaiškinama pažeidimų.
Virgilijus Braknys sakė, kad 1 patikrinimas kainuoja 39 eurai, atliekami 5
patikrinimai per mėnesį. 2016 metais iš vairuotojų išskaityti 208 eurai.
Augenijus Cesevičius klausė kiek įmonėje, administracijoje dirba darbuotojų.
Virgilijus Braknys sakė, kad iš viso šiuo metu dirba 22 darbuotojai, 1 darbuotojas
pusės etato, administracijoje dirba 2 darbuotojai: direktorius ir buhalterė, 3 dispečeriai, vairuotojų
11, 1 šaltkalvis, 1 suvirintojas, 1 vairuotojas-tiekėjas.
Algirdas Notkus klausė ar efektyvu laikyti tokius didelius autobusus.
Virgilijus Braknys sakė, kad maršrutui į Vilnių ir mokinių vežimui būtini didesni
autobusai, kurie talpintų daugiau keleivių.
Dainius Bardauskas sakė, kad autobusų parkas nuosekliai atnaujinamas, praėjusiais
metais nupirktas 1 autobusas, šiais metai įsigytas dar 1 ir ties tuo neplanuojama sustoti.
Bronislavas Rimkus sakė, kad kalbėti apie tai, jog autobusų parkas dirbtų pelningai
yra per daug drąsu, tačiau pareiga yra padaryti taip, kad jis neneštų nuostolių. Sakė, kad jei
nesugebama dirbti nenuostolingai – reikia galvoti apie ten dirbančiuosius.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 prieš, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Pritarimas UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2016 metų
ataskaitai.
Vidas Zulonas pristatė sprendimo projektą.
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Saulius Dugnas klausė kas slypi po nepaskirstytu pelnu-nuostoliu.
Vidas Zulonas sakė, kad yra bankrutavusių įmonių skolos.
Modestas Puišė klausė kiek yra skolininkų ir kokia skolos suma.
Vidas Zulonas sakė, kad 2016 metais buvo apie 29 000 eurų skolos, perduotos 28
bylos į teismą, priteista sumokėta suma netoli 5 000 eurų.
Leonas Apšega klausė kur panaudojamas pelnas.
Vidas Zulonas sakė, kad pelnas yra naudojamas įmonės reikmėms, steigėjas palieka
pelną įmonei.
Marius Mališauskas sakė, kad pelnu siekiama mažinti įmonės nuostolius.
Leonas Apšega sakė, kad įgyvendinus projektą Šimonių miestelyje pelno nebebus ir
gyventojams smulkių ir labai reikalingų darbų padaryti artimiausius kelis metus nebus galimybės.
Algirdas Valiušis sakė, kad 70 000 tonų vandens per metus dingsta, už jį niekas
nesumoka, kanalizuojama daugiau, nei suvartojama vandens.
Bronislavas Rimkus sakė, kad problemos girdimos seniai, kad kažkas vagia vandenį,
kad vanduo dingsta, bet reikia pasistengti dėti visas pastangas, kad išaiškinti iki smulkmenų, kad
išaiškinti kas tai daro, kas vagia vandenį. Kada bus žinoma situacija atsiras ir priemonė kaip tą
problemą spręsti.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nebalsavus sprendimo projektui
pritarta.
Zita Kaušakienė prašė užskaityti balsą kaip balsavus ,,už“, nes nepasispaudė mygtukas.
Bendru sutarimu nutarta Zitos Kaušakienės balsą užkaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Valentinas Beinoris ir Algirdas Gaiūnas nusišalino nuo 12 klausimo svarstymo.
12.

SAVRSTYTA.

Pritarimas

Uždarosios

akcinės

bendrovės

„Kupiškio

komunalininkas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
Rimantas Adomauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė, kaip vertina prezidentės Veto dėl Viešųjų pirkimų įstatymo, ar
netektų pakabini spynos.
Rimantas Adomauskas sakė, kad būtų situacija sudėtinga, tektų rimtai susimąstyti.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad surenkama daug rūšiuotų šiukšlių, klausė ar
normalu, kad jas parduoda ,,berniukai“.
Rimantas Adomauskas sakė, kad atliekas surenka AB ,,Panevėžio specialusis
autotransportas“, o UAB ,,Kupiškio komunalininkas“ licencijos atliekoms tvarkyti neturi.
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Danas Baronas sakė, kad direktoriaus komiteto posėdyje klausė kiek konkrečiai tam
tikri ūkininkai sumoka už šiukšles, kadangi atsakymas vakar gautas nebuvo prašė šiandien patekti
konkrečią informaciją.
Rimantas Adomauskas sakė, kad buvo klausta apie tam tikrus asmenis, kiek jie
konkrečiai moka už komunalines atliekas: gerb. Zigmantui Aleksandravičiui iki lengvatos taikymo
buvo pateikta 279 eurai metams, po nuolaidų liko 115 eurų – nesumokėta, Albertas Šlapelis – 224
eurai, po nuolaidų taikymo 55,69 euro, Genė Žilinskienė 97 eurai.
Dainius Bardauskas sakė, kad Tarybos narys yra viešas asmuo, o abejojantis ar apie
kitus asmenis galima kalbėti viešai, nutraukė Rimanto Adomausko sąrašo skaitymą.
Algirdas Valiušis sakė, kad Tarybos nariai nori ir turi teisę sužinoti kiek ir kas yra
skolingas Savivaldybės įmonei.
Rimantas Adomauskas perskaitė sąrašą ūkininkų, kuriems yra paskaičiuotas mokestis
už komunalines atliekas pagal Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto prašymą.
Modestas Puišė klausė kada Vilniaus g. 9 namas bus baigtas renovuoti.
Rimantas Adomauskas sakė, kad tai vienintelis namas, kuris nebaigtas renovuoti,
rangovas Užupio statyba. Pagal turimus duomenis darbai po truputį juda, o jei būtų nutraukta
sutartis – susidarytų nuostolis ir tai būtų nepalanku gyventojams.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad situacija yra visai kitokia ir jis supranta p.
Algirdo Valiušio įsiūtį. Sakė, kad iš principo nemokės tų mokesčių kurie jiems, ūkininkams,
nepriklauso. Sakė, kad mokama už faktiškai išvežamą kiekį, jei nebus atšaukta tvarka –
Savivaldybę paduos į teismą.
Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių, 2 prieš, 1 susilaikius, 2 nusišalinus,
1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
13. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Algirdas Bočiulis pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kokia automobilių būklė, nes technika pasenusi, klausė kas
daroma, kad nepatektų į televiziją ir Kupiškis kaip žmonės stumia gaisrinės automobilį.
Algirdas Bočiulis sakė, kad daroma viskas kas galima, pagal galimybę keičiami
varikliai automobiliams.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
14. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016
metų ataskaitai.
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Daiva Kytrienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. Pritarimas Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Modestas Puišė klausė kokia situacija su dirbančių gydytojų amžiumi, kaip sekasi
pritraukti jaunus specialistus.
Roma Ramanauskienė sakė, kad problema yra labai didelė, tačiau daroma viskas, kas
galima.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 prieš, 1 nebalsavus sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų siektinų veiklos
užduočių patvirtinimas ir Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų kiekybinių, kokybinių
veiklos vertinimo rodiklių nustatymas.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 susilaikius, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas ir Paulius Pranckūnas nusišalino nuo 17 ir 18 klausimų
svarstymo. Dainius Bardauskas Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkavimą perdavė Aurimui
Martinkai.
17. SVARSTYTA. Pritarimas Viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Dovilė Kulbokienė pristatė sprendimo projektą.
Aurimas Martinka sakė, kad Stebėtojų taryba pritarė ataskaitai.
Lina Kaušakienė sakė, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimas ir Kiekybinių,
kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymas.
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Dovilė Kulbokienė pristatė sprendimo projektą.
Modestas Puišė klausė kaip sekasi pritraukti lėšas.
Dovilė Kulbokienė sakė, kad remia Savivaldybė, buvo vykdomas e. sveikatos
projektas, tai buvo ir kitos lėšos.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Aurimas Martinka paskelbė 20 minučių pertrauką.
Po pertraukos užsiregistravo 23 Tarybos nariai: Dainius Bardauskas, Zigmantas
Aleksandravičius, Leonas Apšega, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Dalia Dyrienė, Saulius
Dugnas, Lina Kaušakienė, Zita Kaušakienė, Ričerdas Kriovė, Aurimas Martinka, Gaila Matulytė,
Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Bronislavas Rimkus, Algirdas Valiušis, Valentinas
Beinoris, Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Vilija Morkūnaitė, Žilvinas Aukštikalnis, Algirdas
Notkus ir Paulius Pranckūnas.
19. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimas.
Dovilė Šukytė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
20. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų
strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitai.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė 20 ir
21 klausimų sprendimų projektams.
Valentinas Beinoris sakė, kad Komitete buvo sutarta prašyti pranešėjų parengti ir
santraukas apie pagrindinius dalykus: kas buvo suplanuota, kas pavyko, kas nepavyko.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas nusišalino nuo 21 klausimo svarstymo.
21. SVARSTYTA. Pritarimas projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas“.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
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Leonas Apšega sakė, kad pristatyta labai išsamiai, tačiau norėtųsi, kad kiti vaikai taip
pat nebūtų išskirti, norėtųsi, kad ir kitur būtų įrengtos tokios klasės ar bent kaimo mokiniai galėtų
lankytis ir naudotis tokių modernių klasių galimybėmis.
Dainius Bardauskas sakė, kad pirmiausia mokykla turėtų atitikti energetinio
efektyvumo klasę, o kitas svarbus dalykas yra tas, kad riboja projektinės lėšos.
Aurimas Martinka sakė, kad tai yra daroma pagal Regiono plėtros projektą, o
projektinės lėšos yra ribotos, labai riboja mokinių skaičius mokykloje.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris sakė, kad visur, kur kalba eina apie pinigus yra nukreipiama į
įstatymą, gal būtų galima įrašyti, kad būtų lengviau surasti, o ne vienu metu skaityti kelis teisės
aktus.
Dainius Bardauskas sakė, kad svarbu yra tai, kad pasikeitus įstatymui, tektų skubiai
šaukti Tarybą ir keisti Tarybos sprendimą.
Lina Kaušakienė sakė, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
23. SVARSTYTA. Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą
šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimas.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar yra jau bent 1 šeima, kuri bet kada galėtų priimti vaiką.
Laima Bartulienė sakė, kad kol kas nėra, bet intensyviai dirbama šiuo klausimu.
Dainius Bardauskas sakė, kad viešinimo darbas intensyviai pradedamas, ieškoma
,,budinčių“ globėjų.
Gaila Matulytė sakė, kad labai didelis skaičius asmenų, kurie sudaro net 6
tarpinstitucines komandas, klausė ar pavyks sklandžiai organizuoti darbą.
Laima Bartulienė sakė, kad komandos dirbs seniūnijose.
Gaila Matulytė klausė kaip bus įtraukiami NVO darbuotojai, gal tikslingiau būtų
įvardinti – atstovai, nes nevyriausybinėse organizacijose darbuotojų nėra daug.
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Laima Bartulienė sakė, kad planuojama bendradarbiauti su Vaikų dienos centru ir
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
24. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panauda.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
25. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panauda.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panauda.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas nusišalino nuo 27 klausimo svarstymo.
27. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panauda.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 2 nusišalinus sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panauda.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
29. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panauda.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
30. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį
Panevėžio teritorinei ligonių kasai.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris klausė kodėl duodama nemokamai.
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Mažvydas Šalkauskas sakė, kad remiantis teisės aktais viešosioms įstaigoms patalpas
galima suteikti panaudai, tad tais teisės aktais ir vadovaujamasi.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas pritarė 3039 klausimų sprendimų projektams imtinai.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 prieš sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
31. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
32. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos
centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 susilaikius

sprendimo

projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas nusišalino nuo 33 klausimo svarstymo, Tarybos posėdžio
pirmininkavimą perdavė Aurimui Martinkai. Paulius Pranckūnas nusišalino nuo 33-37 klausimų
svarstymo.
33. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ir Viešosios įstaigos
Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių
ataskaitų rinkinių patvirtinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius, 2 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
34. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų
nustatymas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nusišalinus

sprendimo

projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
35. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos
kintamosios dalies dydžio nustatymas.
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Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 prieš, 1 nusišalinus, sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas nusišalino nuo 36 ir 37 klausimų svarstymo, posėdžio
pirmininkavimą perdavė Aurimui Martinkai.
36. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvai.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius, 2 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
37. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens
sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 1 susilaikius, 2 nusišalinus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
38. 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).
39. SVARSTYTA. Ilgalaikė paskola.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad turėtume gražinti, o dabar perfinansuojame ir išmetama
,,bombą“ ateinančiai Tarybai, visa ši rokiruotė daroma tam, kad nustumti bėdą tolyn.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių, 2 susilaikius, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
40. SVARSTYTA. Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos
patvirtinimas.
Leonas Apšega pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui, 1 susilaikius, 1 nebalsavus
sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
41. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016
metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.
Žilvinas Aukštikalnis pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus

sprendimo

projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
42. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017
metų veiklos programos patvirtinimas.
Žilvinas Aukštikalnis pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 nebalsavus

sprendimo

projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
43. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.
Marius Mališauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad ataskaita didelė, visą perskaityti buvo sudėtinga, klausė kiek
iš Savivaldybės išėjo darbuotojų savo noru per 2016 metus.
Marius Mališauskas sakė, kad tiksliai atsakyti negali, reikia pasitikslinti.
Bronislavas Rimkus klausė, kas buvo daroma, padaryta, užtikrinant Savivaldybės
administracijos veiklos viešumą.
Marius Mališauskas sakė, kad viskas kas yra privaloma – viešinama.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad ne vieną kartą Marius Mališauskas sakė
skirtingus skaičius apie rajono gyventojų skaičių rajone. Klausė kiek žmonių gyveno Kupiškyje šių
metų sausio 1 dieną.
Marius Mališauskas sakė, kad atsakymą pateiks individualiai.
Leonas Apšega siūlė ateityje ataskaitą siaurinti, nes informacijos daug, o į viską
įsigilinti yra sudėtinga.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad kaimo žmonės labai nusivylę direktoriumi,
keliai prižiūrimi labai prastai, didelis minusas, kad nekreipiama dėmesio į ten, kur galima sutaupyti
daug pinigų – kaip Kupiškio vandenyse daug vandens nutekėjimas į niekur, už kurį sumoka rajono
žmonės.
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Bronislavas Rimkus sakė, kad ataskaita netradicinė, informatyvi, tačiau pasigedo
kasdieninės finansinės veiklos viešinimo. Pasigedo seniūnų veiklos ir rezultatyvumų išryškinimo,
kontrolės organizavimo ne tik savivaldybės administracijoje, bet ir pavaldžiose įstaigose.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams 1 prieš sprendimo projektui
pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
44. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos
ataskaitai.
Dainius Bardauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad stebina komitetų veikla, klausė ar tikrai priimti sprendimai
yra teisėti, kada jų galimai nesvarstė komitetai.
Dainius Bardauskas sakė, kad pretenzijų turi tam tikrų komitetų pirmininkų veiklai,
neskelbiamos posėdžių darbotvarkės, o tiksliai įvardinti ar buvo tokių klausimų, kurie buvo
nesvarstyti komitetuose negalintis, gal buvo tokių atvejų, kada nebuvo posėdžiai protokoluojami.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad kitose rajonuose bendrauja opozicija su
pozicija, tariamasi kaip vieną ar kitą problemą išspręsti, o pas mus tokio bendravimo nėra. Klausė
kada galvoja Meras keisti stilių, kada bus leidžiama opozicijai bendrauti ir aptarti iškilusius
klausimus.
Dainius Bardauskas sakė, kad visada yra kviečiami suinteresuoti asmenys kada
svarstomi svarbūs klausimai. Prašė pateikti bent vieną pavyzdį, kada Meras uždraudė kam nors su
kuo nors bendrauti.
Bronislavas Rimkus klausė kokių veiksmų buvo imtasi dėl seniūnijų seniūnų po STT
tyrimo.
Dainius Bardauskas sakė, kad seniūnai nėra pavaldūs merui, jie pavaldūs
administracijos direktoriams. Sakė, kad yra nekaltumo prezumpcija, jie nėra nuteisti.
Gaila Matulytė klausė kaip sekasi bendradarbiauti su užsieniu, kuria kryptimi norėtųsi
plėtoti bendradarbiavimą.
Dainius Bardauskas sakė, kad artimesnės yra šiaurės Europos šalys, tačiau netikėtai
mezgasi ryšiai su Japonijos, Izraelio ambasadoriais.
Paulius Pranckūnas sakė, kad gal Meras galėtų rengti sekmadieniais, po šv. mišių,
mero pusryčius. Gal žmonės norėtų ateiti, pasišnekėti, padiskutuoti.
Dainius Bardauskas sakė, kad gyventojai visada gali ateiti į gyventojų priėmimus,
dalyvauja šventėse į kurias kviečiamas – tuo metu tikrai betarpiškai bendrauja su rajono
gyventojais.
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Valentinas Beinoris sakė, kad ataskaitos turėtų būti ne tokios, turėtų atsispindėti tai,
kaip pasikeitė Kupiškis.
Bronislavas Rimkus sakė, kad seniūnai merui pavaldūs per kitus asmenis, kad
ataskaita jo neįtikino – ataskaita neparodo veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo, neužsimenama
kaip vadovaujama Tarybos posėdžiams, neatsispindi Tarybos veikla. Pabrėžė, kad ypatingai didelė
žala padaryta demokratijai ir viešumui Taryboje pasisakymų laiko ribojimu. Sakė, kad tokiai
ataskaitai pritarti negalintis, nes tai būtų pritarimas tokioms mero asmeninėms savybėms kaip
saviveiklai, diktatūrai, primetimui savo valios kitiems ir panašiai.
Dainius Bardauskas sakė, kad jis posėdžio pirmininkas ir privalo valdyti procesą, kad
nebūtų tuščiažodžiaujama ir būtų dirbama efektyviai. Kalbant apie viešumą sakė, kad posėdžiai yra
vieši, neseniai pradėta Tarybos posėdžių tiesioginė transliacija.
Leonas Apšega sakė, kad Zigmantas Aleksandravičius neturi teisės kalbėti opozicijos
vardu, nes Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija yra oficialiai pasiskelbusi opozicija ir jis yra
opozicijos lyderis. Sakė, kad taip elgtis yra neetiška. Kalbant apie bendravimą sakė, kad meras
visada bendrauja, jei negali kalbėti visada perskambina. Buvo išsakytų ir teisingų pastabų į kurias,
tikisi, meras atkreips dėmesį.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių, 2 prieš, 2 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad pagal laiką priklauso pietų pertrauka, klausė ar daryti
pietų pertrauką, ar baigti svarstyti klausimus.
Bendru sutarimu nutarta pertraukos nedaryti.
45. SVARSTYTA. Papildomas klausimas. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
paskirstymas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti
ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad yra nenormalu, kada Savivaldybė pinigus gauna tik gegužės
pirmai dienai. Sakė šį klausimą reikia kelti visais lygiais, kad tokia situacija nesikartotų. Džiaugėsi,
kad lėšos yra paskirtos ir seniūnijoms.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad 1 kalnelio įrengimas kainuoja apie 5000 eurų, o
būna atvejų, kad reikalo tam nėra, tiek pat kainuoja ir autobusų stotelės įrengimas, kuri tarnautų
žmonėms nuo lietaus ir vėjo. Sakė, kad kalba apie Skodinių kaime įrengtus greičio ribojimo
kalnelius, kur, jo nuomone, jie yra tikrai nereikalingi.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams, 1 prieš sprendimo projektui
pritarta.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad paklausimo pateikimas yra aiškiai reglamentuotas
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Reglamento 86 straipsnyje ,,Paklausimu laikomas toks
Savivaldybės institucijų kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio Tarybos narys ar jų grupė
kreipėsi raštu į Savivaldybės institucijas, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolierių,
kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia
Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus. Šie raštai – paklausimai (4 priedas) turi
būti įteikiami atitinkamam pareigūnui ar vadovui, o jų kopijos – Merui.“, tad lauks iš Valentino
Beinoriaus paklausimo pateikto raštu, o ne perskaitomo.
Valentinas Beinoris sakė, kad meras vienas be Tarybos pritarimo keisti darbotvarkės
negali, o pradžioje buvo pritarta, kad paklausimas bus perskaitytas.
Dainius Bardauskas sakė, kad paklausimai įteikiami raštu, tad lauks paklausimo ir
pateiks atsakymą per 20 darbo dienų pagal Reglamento nuostatas. Suteikė žodį Zigmantui
Aleksandravičiui.
Zigmantas Aleksandravičius perskaitė pareiškimą.
Dainius Bardauskas informavo, kad kitas Tarybos posėdis planuojamas 2017 m.
gegužės 11 d.
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