KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-03-30 Nr. TP-2
Kupiškis
Posėdis įvyko 2017 m. kovo 30 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro
vitražų salėje.
Posėdis prasidėjo 9 val., baigėsi 13 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,
Virginijus Andrijauskas, Leonas Apšega, Danas Baronas, Augenijus Cesevičius, Egidijus Černius,
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.
Tarybos nariai: Žilvinas Aukštikalnis, Algirdas Notkus ir Paulius Pranckūnas,
posėdyje nedalyvavo.
Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas, Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė,
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo
pareigas Vida Vaitonienė ir vyresnioji specialistė Aušrelė Stasėnienė, 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, Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos specialistė Snieguolė Vairienė, Kanceliarijos skyriaus specialistė Stasė
Krestovienė, Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Vytautas Semėnas, Alizavos seniūnijos seniūnė
Raminta Ribokaitė, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Noriūnų seniūnijos seniūnas
Audronijus Zulonas, 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 AleknienėAndrijauskė, uždarosios akcinės bendrovės „Ūkininko patarėjas“ korespondentė Virginija Juškienė,
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Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, Kupiškio r.
Subačiaus gimnazijos direktorė

Vida Šeškuvienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos

direktorius Rimvydas Latvys, Kupiškio Kupos pradinės mokyklos laikinai einantis direktorės
pareigas Gražina Gladutienė, Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos laikinai
einantis direktorės pareigas Rita Grinevičienė, Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos
direktorė Birutė Zaborskienė, Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius
Dalius Žvybas, Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorės
pavaduotoja laikinai einanti direktorės pareigas Jūra Sigutė Jurėnienė, Kupiškio r. Alizavos
pagrindinės mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas, Šimonių pagrindinės mokyklos direktorė
Laima Skėrienė, laikinai einanti Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės
pareigas Aldona Baltutienė, laikinai einanti Kupiškio r. Antašavos-mokyklos daugiafunkcio centro
direktorės pareigas Virginija Vanagienė, laikinai einantis Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko
universalaus daugiafunkcio direktoriaus pareigas Saulius Kulnickas, Kupiškio mokyklos „Varpelis“
direktorė Irena Skupienė, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Danguolė
Koženiauskienė, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Danutė Staišiūnienė,
Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio direktorė Marija Morkūnienė.
Dainius Bardauskas pristatė pagrindinę posėdžio darbotvarkę, kurioje 47 klausimai ir
pasakė, kad yra 3 papildomos darbotvarkės klausimai. Klausė ar Tarybos nariai turi kokių
pastebėjimų dėl darbotvarkės.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad turi pareiškimą, kurį nori perskaityti.
Bendru sutarimu nutarta leisti Zigmantui Aleksandravičiui perskaityti pareiškimą prieš
pertrauką arba pasibaigus posėdžiui.
Modestas Puišė informavo, kad nusišalins nuo 8 ir 20 klausimų svarstymo, nes
galimas interesų konfliktas.
Algirdas Gasiūnas sakė, kad nusišalins nuo 5, 9 ir 21 klausimų svarstymo, nes galimas
interesų konfliktas.
Danas Baronas informavo, kad nusišalins nuo 8 klausimo svarstymo, nes galimas
interesų konfliktas.
Dainius Bardauskas informavo, kad yra gauti 5 prašymai raštu dėl nusišalinimo, tai jo
paties, Aurimo Martinkos, Skaistutės Paulauskienės ir Zigmo Paulausko, ir Sauliaus Dugno.
Perskaitė prašymus.
Dainius Bardauskas informavo, kad nusišalins nuo 39, 44 ir 45 klausimų svarstymo,
nes galimas interesų konfliktas. Kad Aurimas Martinka nusišalins nuo 6 ir 44 klausimų svarstymo,
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas nusišalins nuo 5, 8 ir 13 klausimų svarstymo, Saulius
Dugnas nusišalins nuo 4 ir 17 klausimų svarstymo, nes galimas interesų konfliktas. Pasiūlė Tarybos
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nariams atmesti bet kokius galimus nusišalinimus nuo 39 klausimo svarstymo, nes daugelis, ko
gero, nuomojasi valstybinę žemę.
Bendru sutarimu pritarta, kad atmetami bet kokie galimi nusišalinimai nuo 39
klausimo svarstymo.
Dainius Bardauskas paklausė ar gali Tarybos nariai bendru sutarimu pritarti posėdžio
darbotvarkei: 47 pagrindinės darbotvarkės ir 3 papildomiems klausimams.
Bendru sutarimu pritarta 47 pagrindinės darbotvarkės klausimų ir 3 papildomos
darbotvarkės klausimų įtraukimui į posėdžio darbotvarkę.
Dainius Bardauskas informavo, kad yra Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje
Reikalavimas, kurį perskaitys posėdžio pabaigoje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo.
2. Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro nuostatų
pakeitimo.
3. Dėl Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo.
4. Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo.
5. Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos reorganizavimo.
6. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitai.
8. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitai.
9. Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos
ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo
2016 m. veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
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14. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo Kupiškio r. Antašavos-mokyklos daugiafunkcio centro vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio
centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
21. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
22. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimo.
24. Dėl leidimo įsigyti gyvenamąsias patalpas Kupiškio rajono savivaldybės
nuosavybėn.
25. Dėl Tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos profesionalaus globėjo šeimoje
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl pritarimo projekto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“
įgyvendinimui.
27. 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.
28. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai
Kupiškio ligoninei.
29. Dėl ilgalaikio turto panaudos.
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30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo
Nr. TS-277 „Dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo
savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
32. Dėl VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos
mokesčio.
33. Dėl visureigių klubo „35 Coliai“

prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos

mokesčio.
34. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo
Nr. TS-130 „Dėl Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir Leidimų
prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo.
35. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo
Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“ pakeitimo.
36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo
Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose nuostatų
pakeitimo“ pakeitimo.
37. Dėl Nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
38. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo
Nr. TS-166 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo.
39. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017
metams.
40. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono
savivaldybės būsto fondo, nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo.
41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo
Nr. TS-238 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės
taisyklių“ pakeitimo.
42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo
sistemos patvirtinimo.
43. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. TS-50 „Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio
atlyginimo nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.
44. Dėl garantijos suteikimo.
45. Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Dainiui Bardauskui.
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46. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo
Nr. TS-146 ,,Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio rajone“ papildymo.
47. Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
48. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų
per gyvenvietes prioritetinio sąrašo patvirtinimo.
49. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kupiškio ligoninėje“ teikimui.
50. Dėl pritarimo žemės sklypo naudojimosi tvarkai.
1. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
2. SVARSTYTA. Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio
centro nuostatų pakeitimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais: tie punktai, kurie buvo
sprendimo projekte – integruoti į nuostatus ir tvirtinama nuostatų nauja redakcija.
Bronislavas Rimkus klausė koks bus įstaigos pavadinimas pakeitus nuostatus nuo
rugsėjo 1 dienos.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad įstaigos pavadinimas nesikeis, o keisispagrindinė įstaigos
veiklos sritis pagal švietimo srities klasifikatorių.
Gaila Matulytė informavo, kad užstrigo jos įrangos mygtukas ir negali balsuoti ,,už“,
kitus paspausti gali. Prašė jos balsą užskaityti kaip balsavus ,,už“. Sakė, kad kada kels ranką reiškia
balsuoja už, kitais atvejais balsuos spausdama įrangos mygtuką.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
3.

SVARSTYTA.

Kupiškio

r.

Adomynės

mokyklos-daugiafunkcio

centro

reorganizavimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus klausė ar yra paskaičiavimai kas būtų, jei būtų atsisakyta šios
įstaigos panaikinimo ir ji liktų.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad Taryba sprendimu pritars įstaigos reorganizavimui, o ne
likvidavimui.
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Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 2 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Saulius Dugnas nusišalino nuo 4 klausimo svarstymo.
4.

SVARSTYTA.

Kupiškio

r.

Antašavos

mokyklos-daugiafunkcio

centro

reorganizavimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad taip, vaikų nėra, o kas laukia toliau.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad dešimtmečius rajonas garsėjo kaip statiškas ir tai verčia
skubiai vykdyti reorganizaciją.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 2 susilaikius, 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Algirdas Gasiūnas, Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas nusišalino nuo 5
klausimo svarstymo.
5. SVARSTYTA. Kupiškio Kupos pradinės mokyklos reorganizavimas.
Jurgita Trifeldienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kaip atrodys ta mokykla po 3 metų, kai liks joje mokytis tik
vienos klasės mokiniai. Sakė, kad gal vertėtų pamąstyti apie tai, pakalbėti su tėveliais.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi pirmos klasės mokiniai eis
į Povilo Malulionio progimnaziją, o kada likusios klasės ten persikels priklausys nuo įgyvendinamo
projektų patalpų pritaikymui spartos.
Už sprendimo projektą balsavus 16 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 2 susilaikius, 3 nusišalinus, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Aurimas Martinka nusišalino nuo 6 klausimo svarstymo.
6. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Virgilijus Žilinskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad jam teko lankytis gimnazijoje ir džiaugėsi, kad ten mokiniai
dalykiški, gera atmosfera įstaigoje.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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7. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
Vida Šeškuvienė pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulytė sakė, kad savo pasisakymą norėtų skirti daugeliui mokyklų, ne šiai
konkrečiai, nes ugdymo įstaigos stokoja specialistų, o patyčių lygis mokyklose yra labai aukštas.
Pabrėžė, kad mokyklų vadovai vengia įsileistų įnovatyvius projektus, kurie stiprintų vidinę
socialinę aplinką, pačią bendruomenę. Sakė, kad visas ataskaita perskaitė ir nuodugniai su jomis
susipažino, kad pritaria visoms ataskaitoms ir kadangi sugedo jos pulto mygtukas pasakė, kad iki
22 klausimo balsuoja ,,už“ už visas ataskaitas.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė, Zigmas Paulauskas, Danas Baronas, ir Modestas Puišė
nusišalino nuo 8 klausimo svarstymo.
8. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2016
metų veiklos ataskaitai.
Rimvydas Latvys pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi ar tik tiek vaikų vežami į mokyklą, kiek nurodyta lentelėje
mokykliniu autobusu.
Rimvydas Latvys sakė, kad čia nurodyti tie mokiniai, kurie dėl fizinės ar kitos
negalios negali atvykti į mokyklą ir važiuojama iki namų jų paimti arba ten nevažiuoja maršrutiniai
autobusai, o kiti mokiniai važiuoja maršrutiniu autobusu ir šioje lentelėje jų skaičiaus nesimato.
Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 4 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Algirdas Gasiūnas nusišalino nuo 9 klausimo svarstymo.
9. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
Gražina Gladutienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
10. SVATSRYTA. Pritarimas Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės
mokyklos vadovo 2016 m. veiklos ataskaitai.
Rita Grinevičienė pristatė sprendimo projektą.
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Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
11. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
Birutė Zaborskienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi kodėl tiek daug nepateisintų pamokų 2015 m. 14,8 tenka
vienam vaikui, 2016 m. 13,4 tenka vienam vaikui.
Birutė Zaboskienė sakė, kad buvo probleminių vaikų, kurie piktybiškai nelankė
pamokų, šiuo metu tie vaikai nesimoko šioje mokykloje, yra socializacijos centruose.
Leonas Apšega sakė, kad gal reikia tada nerodyti tokių skaičių, nes sugadina ataskaitą.
Birutė Zaborskienė sakė, kad šiuo klausimu tikrai labai daug dirbama, o statistika yra
tokia, kokia yra.
Aurimas Martinka sakė, kad mokyklos, o ypač nedidelės, statistiką gali sugadinti 1
mokinys. Ataskaita tam ir yra, kad būtų parodytos mokyklos stipriosios, silpnosios ir taisytinos
pusės. Sakė, kad Politikų etikos komisijos pirmininkas neturėtų skatinti bet kurioss įstaigos vadovo
nesąžiningai teikti ataskaitas.
Leonas Apšega sakė, kad gal tada nereikėtų skaityti ataskaitos. Jei išaiškino, kad tai
beveik pateisinama priežastis, gal reikėjo tą situaciją plačiau paaiškinti pačioje ataskaitoje, kad
nekiltų tokių klausimų.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
12. SAVRSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Dalius Žvybas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi kodėl mokykloje tiek daug vaikų turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių.
Dalius Žvybas sakė, kad vaikai yra tokie, kokie yra.
Leonas Apšega klausė direktoriaus ar jis neturi prašymų Tarybai, gal nepakanka
pajėgų ar gebėjimų, sunku dirbti.
Dalius Žvybas sakė, kad sutrikimus nustato specialistai, o darbuotojai su darbu
susitvarko.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad į sąvokią specialiųjų poreikių vaikas įeina ir įvairios
dislalijos, kas laikui bėgant išsitaiso, o logopedą Salamiesčio mokykla turi.
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Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Skaistutė Paulauskienė ir Zigmas Paulauskas nusišalino nuo 13 klausimo svarstymo.
13. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės
pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Jūra Sigutė Jurėnienė pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulytė klausė koks iš pavežamų vaikų yra iš misto vežamų vaikų skaičius.
Jūra Sigutė Jurėnienė sakė, kad 30.
Leonas Apšega klausė, kas daroma su tais vaikais, kurie atėjo iš kitų mokyklų, kur
buvo nepaklusnūs, praleidinėjo pamokas, atėjo iš aplinkų kuriose nepritapo, klausė kaip tokius
vaikus pritraukia.
Jūra Sigutė Jurėnienė sakė, kad vaikai patys ateina į mokyklą, jų niekas nekviečia.
Leonas Apšega klausė, gal tada mokykloje mažesni reikalavimai, kad susirenka visi
tokie, kurie kitur nepritampa.
Jūra Sigutė Jurėnienė sakė, kad nėra taikomos jokios išlygos ar kitokios specialios
sąlygos. Mokykla maža, su tokiais vaikai daugiau dirbama individualiai, jiems lengviau pritapti.
Valentinas Beinoris klausė, kaip mokiniai vertina maitinimą.
Jūra Sigutė Jurėnienė sakė, kad vertina įvairiai, o mokykla kažko įtakoti negali.
Saulius Dugnas klausė ką reiškia rodiklis ,,iš manęs niekas nesityčiojo 3,3“, kitų
mokyklų eina procentais.
Aurimas Martinka sakė, kad čia skaičiuojama naudojant įsivertinimo sistemą, kur
reikšmės eina iki 4. 2,5 dar blogai, o 2,6 jau vertinama gerai. Sakė, kad jį, kaip buvusį mokytoją,
įžeidė p. L. Apšegos kolūkinio lygio pasisakymas apie tai, kad mokykla gal pritempia, gal paleidžia
lengviau. Pabrėžė, kad vertinimo sistema yra standartizuota, vertinimas – sistema, kuri net neleidžia
pagalvoti apie patempimą, pritempimą ir panašiai. Sakė, kad tokie kaltinimai žeidžia visą
pedagoginę bendruomenę.
Leonas Apšega sakė susidaro toks vaizdas, kad gerb. Aurimas nori, kad visi sėdėtų ir
tylėtų, pritartų tam, ką jis vienas galvoja. Sakė, kad lyg būtų pats neaugęs tame sovietmetyje,
manantis, kad praėjus tiek metų reikia baigti tokius dalykus kalbėti, nes gėda už tokį ne taktą
Tarybos posėdyje, kad drįstama vos ne vyriausią Tarybos narį įžeidinėti Tarybos posėdyje, kad jei
neatsiprašys tai bus dar galvojama.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 2 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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14. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
Gintaras Paškauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, džiugu, kad per valstybines šventes mokiniai ir mokytojai būna
su uniformomis, pasitempę.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 prieš sprendimo projektui pritarta.
Zita Kaušakienė sakė, kad paspaudė ne tą mygtuką ir balsuoja už tai, kad pritaria
ataskaitai.
Bendru sutarimu nutarta Zitos Kaušakienės balsą užskaityti, kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
15. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
Laima Skėrienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
16. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Aldona Baltutienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Saulius Dugnas nusišalino nuo 17 klausimo svarstymo.
17. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio r. Antašavos-mokyklos daugiafunkcio centro
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Virginija Vanagienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
18. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalaus
daugiafunkcio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Saulius Kulnickas pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
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NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
19. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2016 metų
veiklos ataskaitai.
Irena Skupienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Modestas Puišė nusišalino nuo 20 klausimo svarstymo.
20. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
Danguolė Koženiauskienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Algirdas Gasiūnas nusišalino nuo 21 klausimo svarstymo.
21. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo
2016 metų veiklos ataskaitai.
Danutė Staišiūnienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar tenkinami visų vaikų, norinčių laikyti darželius, poreikiai.
Danutė Staišiūnienė sakė, kad jų darželyje yra laukiančių 15 vaikų.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 nusišalinus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
22. SVARSTYTA. Pritarimas Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio
vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
Marija Morkūnienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
23. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano
tvirtinimas.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 22 Tarybos nariams (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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24. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti gyvenamąsias patalpas Kupiškio rajono
savivaldybės nuosavybėn.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kiek gali kainuoti biudžetui išlaikymas tokių 4-5 vaikų.
Pasidaro nemenkos sumos, ar prisidės valstybė, ar teks savivaldybei tokia našta.
Laima Bartulienė sakė, kad vieniems bendruomeniniams globos namams reikės 5
darbuotojų, 1 vaiko išlaikymas kainuos apie 950 eurų.
Dainius Bardauskas sakė, kad paslauga brangs, bet Socialinės apsaugos ir darbo
ministro svečiavimosi laikotarpiu buvo keliamas klausimas, kad būtų atsižvelgta į tai, jog mažoms
Savivaldybėms tai didelė našta.
Zigmantas Aleksandravičius klausė ar negalvojama, kad sekantis modelis turėtų būti
toks, kad vaikai atsirastų šeimose, o ne bendruomeniniuose namuose.
Laima Bartulienė sakė, kad būna tokių situacijų, kada pati artimiausia aplinka atsisako
globoti, tokiais atvejais lieka institucinė globa, nors darbuotojų pagrindinis siekis ir yra, kad vaikai
būtų globojami šeimose.
Valentinas Beinoris sakė, kad sprendimas tik iš bėdos, nes vaikų namai yra perpildyti,
reikia siekti to, kad vaikai išeitų iš vaikų globos namų ir būtų apgyvendinami butuose.
Lina Kaušakienė sakė, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas vienbalsiai
pritarė svarstomam sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
25. SVARSTYTA. Tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos profesionalaus
globėjo šeimoje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas.
Laima Bartulienė pristatė sprendimo projektą.
Valentinas Beinoris sakė, kad kelia abejonių tai, ar atsiras tų profesionalių globėjų
Kupiškio rajone, būtų gėda, jei to vaidmens imsis kitų rajonų gyventojai.
Dainius Bardauskas sakė, kad planuojamas aktyvus viešinimas, tuo rūpinsis ir
Socialinių paslaugų centras.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui, tačiau kelia abejonių tai ar šis aprašas padės surasti profesionalių
globėjų. Jo manymu tai greičiausiai tik atbaidys asmenis, nes aprašo nuostatos sudaro įspūdį, kad
stengiamasi ne surasti globėjus ir jiems padėti, o stengiamasi juos atbaidyti. Sakė, kad aprašą
reikėtų sušvelninti.
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Dainius Bardauskas sakė, kad tai bus ne asmenys, kurie nori globoti ar įvaikinti, o tai
bus profesionalus globėjas, kuriam bus mokamas atlyginimas, kuris kitur apibrėžiamas net kaip
,,budintis“ globėjas, kuris bet kuriuo metu privalės priimti bet kokio amžiaus vaiką.
Lina Kaušakienė sakė, kad Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Augenijus Cesevičius sakė, kad kalba eina apie laikiną globą, kada reikia skubiai
vaiką paimti iš šeimos, o tik po to bus sprendžiama ar vaikus bus skiriama nuolatinė globa, ar
vaikas bus grąžinamas į šeimą.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad gal geriau surasti 30 šeimų, kurios paimtų visus
vaikus globoti ir nebereikėtų globos namų. Gal reikia dirbti su potencialiais globėjas ir jų ieškoti.
Valentinas Beinoris sakė, kad priimti ir globoti svetimą vaiką yra didelis darbas ir
asmenys, galintys tai daryti yra apdovanoti Dievo dovana. Sakė, kad tikrai reikia mokymų kaip tuos
vaikus auginti ir auklėti, nes laikai keičiasi, o vaikas gali būti ir paauglys ir kūdikis.
Dainius Bardauskas sakė, kad primena, jog kalbama apie ,,budintį“ globėją, apie tai,
kad globa bus laikina.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
26. SVARSTYTA. Pritarimas projekto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ įgyvendinimui.
Arūnas Valintėlis pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Leonas Apšega sakė, kad būtų gerai, jog po projekto įgyvendinimo patalpomis galėtų
naudotis viso rajono mokiniai.
Aurimas Martinka sakė, kad kalba eina apie tai, kad visi vaikai kurie pageidaus
dalyvauti siūlomose veiklose, galės dalyvauti.
Jurgita Trifeldienė sakė, kad bus organizuojamos stovyklos, bus plėtojamos kitos
veiklos.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 1 susilaikius, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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27. 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 (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
Augenijaus Cesevičiaus balsą nutarta užskaityti kaip balsavus ,,už“.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudos sutartį viešajai
įstaigai Kupiškio ligoninei.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Zigmantas Alekandravičius klausė ar ne per ilgam laikotarpiui perduodamos patalpos
– 20 metų.
Dainius Bardauskas sakė, kad Tarybos narys ne taip suprato, patalpos perduodamos
dešimčiai metų.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas sakė, kad iki pertraukos liko 3 minutės, suteikė žodį Zigmantui
Aleksandravičiui, kuris posėdžio pradžioje sakė, kad nori perskaityti pareiškimą.
Zigmantas Aleksandravičius perskaitė pareiškimą.
Dainius Bardauskas paskelbė 20 minučių pertrauką.
Po pertraukos užsiregistravo 21 Tarybos narys: Dainius Bardauskas, Zigmantas
Aleksandravičius, Virginijus Andrijauskas, 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, Valnetinas Beinoris, Algirdas Gasiūnas, Modestas Puišė, Vilija Morkūnaitė.
29. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto panauda.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
30. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d.
sprendimo Nr. TS-277 „Dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto
perdavimo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimas.
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Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ką planuoja su turtu daryti Savivaldybė.
Vida Vaitonienė sakė, kad yra sudaryta komisija, kuri spręs, ką daryti.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
31. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
32. SVARSTYTA. VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymas atleisti nuo vietinės
rinkliavos mokesčio.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rimkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas svarstė šį
klausimą ir nutarė, kad reikia atleisti.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos
komitetas nutarė siūlyti atleisti.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad reikia atleisti ir džiaugtis, kad rajone dar yra
tokių žmonių, kurie kažką daro, organizuoja renginius.
Dainius Bardauskas teikė sprendimo projektą balsavimui: kas už tai, kad atleisti
balsuoja ,,taip“, kas už tai kad neatleisti balsuoja ,,ne“.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti, kad atleisti VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ nuo
vietinės rinkliavos mokesčio (sprendimas pridedamas).
33. SVARSTYTA. Visureigių klubo „35 Coliai“

prašymas atleisti nuo vietinės

rinkliavos mokesčio.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Dainius Bardauskas teikė sprendimo projektą balsavimui: kas už tai, kad atleisti
balsuoja ,,taip“, kas už tai kad neatleisti balsuoja ,,ne“.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti, kad atleisti Visureigių klubą „35 Coliai“
vietinės rinkliavos mokesčio (sprendimas pridedamas).

nuo
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34. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d.
sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir
Leidimų prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
35. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d.
sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“
pakeitimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
36. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d.
sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose
nuostatų pakeitimo“ pakeitimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega teiravosi kokiais motyvais ir kas sugalvoji tokį drastišką kainų kėlimą.
Vida Vaitonienė sakė, kad tokios kainos nustatytos remiantis ekonominiais
paskaičiavimais.
Virginijus Andrijauskas sakė, kad Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos
komitetas priėjo vieningos nuomonės, jog šis sprendimo projektas paruoštas visiškai netinkamai, su
niekuo nederinus. Manantis, kad kainų taip drastiškai didinti nereikėtų, kad kaina galėtų būti
padidinta, tačiau turėtų išlikti mažiausia aukštaitijoje, ar net Lietuvoje. Verslininkai tikrai nesirinks
Kupiškio, o mieliau rinksis Anykščius ar Trakus. Pabrėžė, kad kainos turėtų būti diferencijuotos,
kaip pavyzdį paminėjo prekybos plotą, prekiaujamą produkciją. Sakė, kad aiškiai turi būti
numatytos vietos prekybai, jog renginių organizatoriams neliktų vietos interpretacijai.
Leonas Apšega sakė, kad čia bus apmokestinami rajono ir atvykstantys žmonės, nes
kainų skirtumą verslininkai įkalkuliuos į parduodamas prekes.
Aurimas Martinka sakė, kad Masinių renginių organizavimo tvarka reikalauja
nurodyti prekybos vietas.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad rajone keistas reiškinys, už viską reikia mokėti
ir daug. Viskas didėja ne procentais, o kartais.
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Dainius Bardauskas sakė, kad už viską reikia mokėti, o nejaugi norisi už nieką
nemokėti ir tikėtis, kad viskas vyktų sklandžiai ir gražiai. Pabrėžė, kad juokinga kaina, kai Uošvės
liežuvyje renginio metu prekybininkas sumoka 1,4 euro, o po renginio viską reikia sutvarkyti, reikia
prižiūrėti aplinką. Prekiaujant balionėliais galima tai daryti prieigose, o ne pačioje saloje.
Dainius Bardauskas nutraukė diskusijas ir teikė sprendimo projektą balsavimui.
Už sprendimo projektą balsavus 12 Tarybos narių, 6 prieš, 3 susilaikius sprendimo
projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
37. SVARSTYTA. Nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo
tvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 1 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
38. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.
sprendimo Nr. TS-166 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Bendru sutarimu nuo 39 klausimo svarstymo atmestas bet koks galimas nusišalinimas.
39. SVARSTYTA. Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymas
2017 metams.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
40. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip
Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų
patvirtinimas.
Vida Vaitonienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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41. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d.
sprendimo Nr. TS-238 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir
atskaitomybės taisyklių“ pakeitimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Bronislavas Rinkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
42. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo
apmokėjimo sistemos tvirtinimas.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė, kas nustatys atlyginimo dydį, meras?
Redo Totorienė sakė, kad patvirtinus sistemą skiria meras.
Bronislavas Rinkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Leonas Apšega sakė, kad reikėtų pritarti tokiam dalykui, nes yra stiprinamos tiesiogiai
išrinkto mero galios.
Valentinas Beinoris sakė, kad meras gali formuoti savo komandą, pasirinkti vadovus,
juos skatinti ar bausti, keičiamas supratimas apie rajono vadovus.
Saulius Dugnas sakė, kad numatyta per didelė kintamoji dalis, net pusė atlyginimo.
Reda Totorienė sakė, kad taip yra numatyta įstatymo.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
43. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d.
sprendimo Nr. TS-50 „Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus
tarnybinio atlyginimo nustatymo“ 1 punkto pripažinimas netekusiu galios.
Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas ir Aurimas Martinka nusišalino nuo 44 klausimo svarstymo,
posėdžio pirmininkavimas perduotas vyriausiam Tarybos nariui Bronislavui Rimkui.
44. SVARSTYTA. Garantijos suteikimas.
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Reda Totorienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega sakė, kad viskas nėra taip jau gerai, yra susukta ir neaišku, jo manymu
įmonė statoma į keblią padėtį, būtų geriau, jei pati Savivaldybė būtų ėmusi paskolą.
Bronislavas Rinkus sakė, kad Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas pritarė
pateiktam sprendimo projektui.
Už sprendimo projektą balsavus 17 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 2 nusišalinus, 1 susilaikius, 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
Dainius Bardauskas nusišalino nuo 45 klausimo svarstymo, posėdžio pirmininkavimas
perduotas mero pavaduotojui Aurimui Martinkai.
45. SVARSTYTA. Priedo mokėjimas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Dainiui
Bardauskui.
Snieguolė Vairienė pristatė sprendimo projektą.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad balsuos prieš, nes meras kartais neleidžia
pasisakyti.
Saulius Dugnas sakė, kad sprendimas yra pavėluotas, turėjo būti priimtas prieš 2
metus.
Už sprendimo projektą balsavus 19 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 1 nusišalinus, 1 prieš sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
46. SVARSTYTA. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d.
sprendimo Nr. TS-146 ,,Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio rajone“ papildymas.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Gaila Matulytė klausė ar yra duomenų kiek asmenų nubausta dėl tokio pažeidimo.
Jovita Bakanaitė sakė, kad duomenų apie tai, kad būtų kas nors nubaustas, nėra.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
47. SVARSTYTA. Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Leona Apšega sakė, kad niekur nėra parašyta kiek turi dalyvauti gyventojų renkant
seniūnaitį.
Jovita Bakanaitė sakė, kad 5 procentai seniūnaitijos gyventojų.
Leonas Apšega klausė kiek uždirbs seniūnaitis, kiek bus mokama.
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Jovita Bakanaitė sakė, kad gali būti kompensuojamos kanceliarinės ir kitos, susiję su
seniūnaičio veikla išlaidos.
Zigmantas Aleksandravičius sakė, kad susirenka 3 kaimo bobelės ir išrenka seniūnaitį.
Jeigu būtų už tas pareigas mokamas atlygis, tada būtų ir veikla efektyvi.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
48. SVARSTYTA. 1 papildomos darbotvarkės klausimas. Kupiškio rajono
savivaldybės teritorijoje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinio sąrašo
patvirtinimas.
Mažvydas Šalkauskas pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė ar neatrodo juokingai 185 metrai.
Mažvydas Šalkauskas sakė, kad kas buvo siūlyta Kelių direkcijos taip ir teikiama,
Savivaldybei reikia patvirtinti eiliškumą, o ne galimybes.
Už sprendimo projektą balsavus 20 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 1 nebalsavus sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
49. SVARSTYTA. 2 papildomos darbotvarkės klausimas. Pritarimas projektinio
pasiūlymo „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kupiškio
ligoninėje“ teikimui.
Roma Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą.
Leonas Apšega klausė kokia tai galėtų būti suma.
Roma Ramanauskienė sakė, kad tai yra Europos sąjungos lėšos, projekto suma yra
apie 120 000 eurų.
Aurimas Martinka sakė, kad Stebėtojų taryba pritarė prašymui.
Už sprendimo projektą balsavus 21 Tarybos nariui (Gailai Matulytei keliant ranką
kaip balsavus ,,už“), sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
50. SVARSTYTA. 3 papildomos darbotvarkės klausimas. Pritarimas žemės sklypo
naudojimosi tvarkai.
Jovita Bakanaitė pristatė sprendimo projektą.
Už sprendimo projektą balsavus 18 Tarybos narių (Gailai Matulytei keliant ranką kaip
balsavus ,,už“), 1 prieš, 2 susilaikius sprendimo projektui pritarta.
NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas pridedamas).
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Dainius Bardauskas perskaitė Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2017
m. kovo 14 d. reikalavimą Nr. R-2 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14
straipsnio 4 dalies 8 punkto įgyvendinimo“.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Bardauskas

Posėdžio sekretorė

Ingrida Bernatavičienė

